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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์   
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  และประเมินทักษะการ
เชิดหนังใหญ่  3) ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ห้อง 7-9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาที่เพิ่มเติมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.842  3) แบบประเมินทักษะ
การเชิดหนังใหญ่  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบดังนี้ ความส าคัญ วิสัยทัศน์ 
โครงการสอน แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2  ทักษะการเชิดหนังใหญ่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง การเต้นเสา การลงเหลี่ยม และการเชิดโครงไม้ไผ่ 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to 1) develop a curriculum on an 
intangible cultural heritage: The Grand Shadow Play of Wat Sawang Arom, Arts Strand 
Group for Matthayomsuksa 5 Students; 2) compare the students’ learning achievement 
before and after the curriculum implementation and evaluate their learning and evaluate 
their skills in performing the Grand Shadow Play and 3) evaluate the students’ 
satisfaction towards learning according to the curriculum. The study sample, selected by 
purposive sampling, was 35 Matthayomsuksa 5 students from classes 7-9 in the 
Language - Maths Programme from Yothinburana School, Dusit District, Bangkok, who 
chose the course “Creative Drama 2” as their elective, during the second semester of 
the academic year 2014.  The research instruments were: 1) a curriculum on an 
intellectual cultural heritage: The Grand Shadow Play of Wat Sawang Arom, 2) a 
learning achievement test with a reliability value of 0.842, 3) an evaluation form on skills 
in performing the Grand Shadow Play and 4) an evaluation form on satisfaction towards 
learning. Data were analyzed in terms of mean, standard deviation and t-test. 
 Findings showed that:  
 1. The  curriculum on an intangible cultural  heritage: The Grand Shadow 
Play of Wat Sawang Arom consisted of significance of the curriculum, vision, teaching 
project, learning management guidelines and lesson plans. 
 2. Outcome of the curriculum implementation: 
  2.1 The students’ learning achievement after implementing the curriculum 
was significantly higher than that before implementing it (p<.05). 
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  2.2 Rankings of the students’ skills in performing the Grand Shadow Play, 
from highest to lowest were as follows: things to be aware of while performing, steps for 
angular movements, bending body parts to fixed angles and training of arm muscles 
using bamboo frames.   
 3. Overall, the students’ satisfaction towards learning according to the 
curriculum was at a high level.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณปูการ 
 

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ส า เ ร็ จ ได้ ด้ วยความช่ วย เหลื อแนะน าอย่ างดี ยิ่ ง จ าก                           
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ 
ดร.เนติ เฉลยวาเรศ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงเดือน  เทศวานิช ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ และดร.อุทมพร  
ชื่นวิญญา ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณนายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะครู 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบ
แบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
         เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ให้
ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนท่ีมิได้กล่าวถึงในที่นี้ 
ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่  
ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศสืบต่อไป  
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บทที่  1 
บทน า 

 
ภูมิหลงั 
 วัฒนธรรมของสังคมหลายชนชาติ ก่อก าเนิดมาจากประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา มีเอกลักษณ์และความส าคัญต่อสังคม ประเพณี ล้วนได้รับอิทธิพลมาจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคมและแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการด าเนิน
ชีวิต พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ท าการปฏิบัติสืบต่อกันมา  จนเป็น
ต้นแบบส าหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป สภาพสังคมไทยในอดีตนั้นเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ 
สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การด ารงชีวิตมีความแตกต่างกันไปตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มคน แล้วน าความสามารถนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกมากนัก สังคมไทยในอดีตจึงสามารถด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละชุมชนและแต่ละท้องถิ่นไว้ได้ (รัชนีกร  เศรษโฐ, 2542, หน้า 27) 
 ในปัจจุบัน นักวิชาการ นักพัฒนา จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสนใจ 
และความส าคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึ้น โดยมีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้านภูมิปัญญาจากชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ โดยศึกษาเรื่องราวความเป็นมา และสืบสานภูมิ
ปัญญาเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ให้มีการน าภูมิปัญญาดังกล่าวมาปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์กับวิถี
ชีวิตของประชาชนมากขึ้น ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2548, หน้า 41) กล่าวว่า ภูมิปัญญาเป็นพลังทาง
วัฒนธรรม เป็นอาวุธที่ส าคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทางทุนนิยม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
จึงเกิดจากการสะสมเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมต่อกันไปหมดในทุก ๆ ชาติ 
ทุกภาษา ไม่แยกเป็นรายวิชา ท าให้กระแสของค าว่า ภูมิปัญญาและภูมิปัญญาชาวบ้านกลายมา
เป็นค าที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
 การพัฒนาประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น ท าให้แนวคิดและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยเปลี่ยนไป ชุมชนวัฒนธรรม
กลายเป็นชุมชนที่อ่อนแอและมีแนวโน้มที่จะล่มสลาย เพราะท าลายเส้นทางการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สภาพสังคม ธรรมชาติ ทัศนคติ เอกลักษณ์ ค่านิยม                       
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย มีส่วนส าคัญท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง 
การแข่งขันทางด้านวัตถุ การดิ้นรนเพื่อชีวิตรอด ท าให้วัฒนธรรมความเป็นไทยลดคุณค่าลง 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับการซึมซับจากการเปลี่ยนวิถีชีวิต หลงลืมความเป็นเอกลักษณ์
ไทย วัฒนธรรมไทย หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ ซึ่งเป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรมไทยที่
ดีงามไม่ได้รับการสืบสานต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
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สังคมไทยเช่นนี้ ประชาชนจ าเป็นต้องมีหลักการและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม จึงสามารถผ่านพ้น
วิกฤตินี้ไปได้  (ชลวิทย์ เจียรจิตต์, 2548, หน้า 42) 
 การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตในสังคมไทย เพื่อให้มีการ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หน่วยงานที่มีการเกี่ยวข้องโดยตรงคือสถาบันการศึกษา  
ซึ่งด าเนินการแก้ปัญหาโดยการให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพราะการศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนไทย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การศึกษา การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระและ
กระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 4 ) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นเกี่ยวกับการมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มี
ความรักความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ,2551ก, หน้า 1) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่น ามาสร้างหลักสูตรมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ได้แก่ รูปแบบของการแสดงละครสร้างสรรค์ 
การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่และหมู่ ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร เทคนิคการจัด 
การแสดง การประเมินคุณภาพของการแสดง การจัดแสดงในวันส าคัญของโรงเรียน การแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยในยุคสมัยต่างๆ 
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส าหรับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมซึ่งมีรูปแบบของการสืบทอดศิลปะของการแสดงในกลุ่มเครือญาติเป็นส่วนมาก โดย
ภาครัฐและกลุ่มบุคคลอื่นในชุมชนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จากการศึกษา
สภาพข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท าการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่า ปัจจุบันหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
อยู่ในดูแลของวัดสว่างอารมณ์ โดยมีพระธรรมโชติ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ ตัวหนังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม เนื่องจากขาดการจัดเก็บที่ดีและบางส่วน
ช ารุดเสียหายเนื่องจากน้ าท่วม ในปี พ.ศ. 2513 ส่วนในด้านการแสดง พบว่าไม่มีการแสดงที่
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ต่อเนื่องและมีการจัดการแสดงน้อยมาก เช่น งานประจ าปีวัดสว่างอารมณ์ เป็นต้น ท าให้ขาด
กระบวนการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะสูญหาย นอกจากนี้ยังพบว่า ในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ยังอยู่ในกลุ่มคนบางส่วน เช่น การถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในตระกูลที่เกี่ยวข้อง ขาดคนที่ต้องการสืบทอดอย่างจริงจัง (ปทุมมาส สุทธิสวัสดิ์,  
2549,หน้า 4) 
 ในการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ เริ่ม
จากในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้จัดให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ห้องเรียน ไปทัศนะศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ส ารวจความต้อ งการของนักเรียน
เกี่ยวกับการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งมีนักเรียนชายจ านวนหนึ่งได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเคยสอนท่ีโรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
ปัจจุบันสอนท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ และเป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์  
โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จึงตัดสินใจพัฒนาหลักสูตรมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งเป็นการเผยแผ่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ในกรุงเทพมหานครการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
ต่อหลักสูตรท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ คนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่มีผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดี
งามนี้ไว้ตลอดไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  2.2 ประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนัง
ใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 3. เป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 4. เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลอื่นที่สนใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ห้อง7-9 ชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน 120 
คน เป็นนักเรียนชาย 63 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
35 คนซึ่งเป็นนักเรียนจาก 3 ห้องเรียน ที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 

  การใช้เฉพาะนักเรียนชาย เพราะนักเรียนหญิงจะปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่
ไม่ได้ จึงให้นักเรียนหญิงไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้หลักสูตรประกอบด้วย 
   2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.2.2  ทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
   2.2.3  ความพึงพอใจต่อการเรียน 
 3. เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ ได้แก่ 
  3.1 หลักสูตรเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับหนังใหญ่ ประกอบด้วย สาระ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรนี้จะปรับปรุง
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
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  3.2 เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์ พื้นฐานการเต้น พื้นฐานการจับตัวหนังใหญ่  (โครงไม้ไผ่) และพื้นฐานการเชิด             
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 4. ระยะเวลา 
  การทดลองใช้หลักสูตร จะใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2558 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสภาพ
สังคม หรือการปรับปรุงหลักสูตร เป็นการจัดหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างข้อมูลพื้นฐาน 
การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง การทดลองใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  หมายถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล
หรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตมา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ หมายถึง การแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตัวหนังใหญ่ได้มาจากการแกะสลักตัวหนังใหญ่วัดดุสิตตาราม บางกอก
น้อย ธนบุรี จากมหาเพียร ปีนทอง และจากฝีมือช่างชาวบ้านบางมอญจัดท าขึ้น ปัจจุบันมี
ประมาณ 300 ตัว 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยซึ่งสามารถ
วัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ การวิจัยเรื่องนี้ใช้การทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน
40 ข้อ 
 ทักษะการเชิดหนังใหญ่ หมายถึง ผลที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว
ของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งทักษะปฏิบัติเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัยกับ 
สิ่งเร้าภายนอก ตั้งแต่ขั้นการเรียนรู้ การพร้อมปฏิบัติ การตอบสนองตามผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ
และการตอบสนองที่ซับซ้อน การปฏิบัตินั้นจะพิจารณาวิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ การวิจัยเรื่องนี้ ใช้การวัดจากแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ ซึ่งมี
ทักษะย่อย ได้แก่ จังหวะ การเต้นเสา การลงเหลี่ยม การย่ าเท้า และการเชิดโครงไม้ไผ่ 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้วิจัย
ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์ โดยวัดความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ห้อง7-9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของนักศึกษา และผู้ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลั กสูตรมา
สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง  3) การทดลองใช้หลักสูตร 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 การด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่                
วัดสว่างอารมณ์สูงขึ้น จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ที่เรียนตามหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  

หลักสูตรมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมหนังใหญ่ 

วัดสว่างอารมณ์ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ทักษะการเชิดหนังใหญ่                                   
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตาม 
   หลักสตูร 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้วิจัยได้ล าดับหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้  
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พุทธศักราช 
2551 
  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 3. การพัฒนาหลักสูตร 
  3.1 ความหมายของหลักสูตร 
  3.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  3.3 ความส าคัญของหลักสูตร 
  3.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
  3.5 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 4. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  4.1 ความหมายของมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม 
  4.2 หมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  4.3 บริบทชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
  4.4 ชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  4.5 ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  4.6 หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.3 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.4 การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. ทักษะการปฏิบัติ 
  6.1 ความหมายของทักษะ 
  6.2 ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
  6.3 การเต้นเสา 
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  6.4 การลงเหลี่ยม 
  6.5 การเชิดโครงไม้ไผ่ 
  6.6 สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง 
 7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  7.3 ประเภทของความพึงพอใจ 
  7.4 วิธีการสร้างความพึงพอใจ 
  7.5 การวัดความพึงพอใจ 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พุทธศักราช 2551  
 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข, หน้า 2-3) 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  
  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์   วิเคราะห์  วิพากษ์วจิารณค์ุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
  สาระที่ 2 ดนตรี 
  มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้  ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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  มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
 2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก, หน้า 
37, 44-47, 50) 
  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ ชั้น ม.4-6 
  มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้  ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตาราง  1  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามมาตรฐาน ศ.3.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4-6 1. มีทักษะในการแสดงหลากหลาย

รูปแบบ 
 รูปแบบของการแสดง 
 -  ระบ า ร า ฟ้อน 
 -  การแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ  
 -  การละครไทย 
 -  การละครสากล 

 2. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบท่ี
ชื่นชอบ   

 ละครสร้างสรรค์ 
 -  ความเป็นมา 
 -  องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ 
 -  ละครพูด 
  -  ละครโศกนาฏกรรม 
  -  ละครสุขนาฏกรรม 
  -  ละครแนวเหมือนจริง 
  -  ละครแนวไม่เหมือนจริง 

 3. ใช้ความคิดริเร่ิมในการแสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 

 การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่และหมู่ 
 -  ความหมาย 
 -  ประวัติความเป็นมา 
 -  ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า 
 -  เพลงที่ใช้ 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. วิจารณ์การแสดงตามหลัก

นาฏศิลป์และการละคร 
 หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ 
 หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

 5. วิเคราะห์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร 

 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และ 
การละคร 
-  วิวัฒนาการ 
-  ความงามและคุณค่า 

 6. บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพล
ของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง 
ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผล
ต่อการแสดง 

 เทคนิคการจัดการแสดง 
 -  แสง ส ีเสียง 
 -  ฉาก 
 -  อุปกรณ์ 
 -  สถานท่ี 
 -  เครื่องต่างกาย 

 7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การ
ประเมินในการประเมินการแสดง 

 การประเมินคุณภาพของการแสดง 
 -  คุณภาพด้านการแสดง 
 -  คุณภาพองค์ประกอบการแสดง 

 8. วิเคราะห์ท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวันและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง 

 สร้างสรรค์ผลงาน 
 -  การจัดการแสดงในวันส าคัญของ
โรงเรียน 
 -  ชุดการแสดงประจ าโรงเรียน 

 
  มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
 
ตาราง  2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามมาตรฐาน ศ.3.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4-6 1. เปรียบเทียบการน าการแสดงไป

ใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
 การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ  
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญ

ในวงการนาฏศิลป์และการละครของ
ประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ  

 บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และ
การละครของไทยในยุคสมัยต่าง ๆ   

 3. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

 วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการ
ละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

 4. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย 

 การอนุรักษ์นาฏศิลป์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้              
ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 แบ่งออกเป็น 3 สาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  สาระ
ที่ 2 ดนตรี และสาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 วิสัยทัศน์ (vision) 
 โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนมุ่งสู่สากล ด ารงตนอย่างไทย มีคุณธรรมน าความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 พันธกิจ (mission) 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
 2. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
 3. เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม วิถีการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานความเป็นไทย และมีความพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง     
 5. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี           
ในตัว 
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 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง 
ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน( uniqueness ) 
 "โยธิน...ถิ่นคนดี" 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน( identity ) 
 "คนดีศรีโยธิน" 
 เป้าประสงค์ของโรงเรียน (school goals) 
 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและบูรณาการให้เข้ากับวิถี
พุทธ เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทัดเทียมมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะคุณธรรมน าความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีความ
พอเพียงตามอัตลักษณ์โรงเรียน 
 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 
 5. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์สุจริต    
 3. มีวินัย    
 4. ใฝ่เรียนรู้    
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน   
 7. รักความเป็นไทย    
 8. มีจิตสาธารณะ  
 สมรรถนะของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร     
 2. ความสามารถในการคิด     
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต     
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 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โครงการสอนรายวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2   รหัสวิชา ศ30238  มัธยมศึกษาปี
ที่ 5หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  
 1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความเป็นมารูปแบบ นาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร) นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินต
ลีลา) นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่) นาฏศิลป์พื้นเมือง และหลักการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  วิธีการ
น าเสนอ การผสมผสานนาฏศิลป์ ในรูปแบบที่แตกต่าง   
  โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาและน ามาสร้างสรรค์ ผลงาน ที่ถูกต้อง  
จากอารมณ์ประสบการณ์ โดยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
  เพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นการแสดง จนผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึง คุณค่าของนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล และ
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. ผลการเรียนรู้ 
  2.1 ผู้เรียนสามารถอธิบาย นาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร) นาฏศิลป์สมัยใหม่                
(จินตลีลา) นาฏศิลป์ฟื้นฟู (หนังใหญ่) นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
  2.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์
ท่าทางเบื้องต้นได้ 
  2.3 ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิด จินตนาการ ความถนัด และ
ความสนใจได ้
  2.4 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
  2.5 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 
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 3. หน่วยการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ตาราง  3  หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 

การเรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 

จัดการเรียนรู ้

สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ข้อที ่

สอดคล้องกับ
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตาม

หลักสูตร
แกนกลางฯ  

ข้อที ่
(ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

คะแนน 

1 นาฏศิลป์
ดั้งเดิม 

1 6 ประวัติความเป็นมา
รูปแบบการแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
ดั้งเดิม 

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 1.1 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

  2 2 คุณค่าและการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ดั้งเดิม  

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่5 

-แบบทดสอบ 
 

10 

2 นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

1 4 -ประวัติความเป็นมา
รูปแบบการแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
พื้นเมือง 

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 2.1 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม  
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 

การเรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 

จัดการเรียนรู ้

สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ข้อที ่

สอดคล้องกับ
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตาม

หลักสูตร
แกนกลางฯ  

ข้อที ่
(ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

คะแนน 

  2 4 ปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์
พื้นเมืองตามความสนใจ 
-กลุ่มใหญ ่
-กลุ่มย่อย 

-สาธิต 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 
 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฎิบตั ิ
 

10 

สอบกลางภาค 20 
3 นาฏศิลป์

สมัยใหม ่
1 4 -ประวัติความเป็นมา

รูปแบบการแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
สมัยใหม ่

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 3.1 
 

 

  2 4 -น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
ที่ถูกต้อง จากอารมณ์
ประสบการณ์สามารถน าส่ิง
ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  

-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

10 

15 
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

หนว่ย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 

การเรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 

จัดการเรียนรู ้

สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ข้อที ่

สอดคล้องกับ
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตาม

หลักสูตร
แกนกลางฯ  

ข้อที ่
(ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

คะแนน 

4 นาฏศิลป์
ฟื้นฟ ู

1-2 4 -ประวัติความเป็นมา
รูปแบบการแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
ฟื้นฟูวิธีการอนุรักษ ์

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้ 
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

 

-แบบทดสอบ 
 

10 

  3-4 4 -ฝกึปฏิบัติการเต้นเสา  
การลงเหล่ียม 

-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้ 
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

5 

  5-6 4 -ฝึกปฏิบัติการจบัโครง ไม้
ไผ ่

-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้ 
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

5 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 10 
สอบปลายภาค 20 

รวม        100 
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 4. การวัดและประเมินผล 
  คะแนนระหว่างภาคเรียน : คะแนนปลายภาค  = 80 : 20 
 
ตาราง  4  การวัดและประเมินผล 
 

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ คะแนน หมาย
เหตุ 

1. ก่อนกลางภาค 
 -นาฏศิลป์ดั้งเดิม 
 -นาฏศิลป์พื้นเมือง 

 
 ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค. – ก.ค.) 
 ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย. – ธ.ค.)  

 
10 
10 

 

2. สอบกลางภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1 (ก.ค.) 
 ภาคเรียนที่ 2 (ธ.ค.) 

20  

3. หลังกลางภาค  
 -นาฏศิลป์สมัยใหม่ 
 -นาฏศิลป์ฟื้นฟู 

 
 ภาคเรียนที่ 1 (ส.ค. – ต.ค.) 
 ภาคเรียนที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.)  

 
10 
20 

 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม   
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 10 คะแนน 
ได้แก่ 
    4.1 มีวินัย  
    4.2 มีความซื่อสัตย์ 
    4.3 มีมารยาทดี 

 
 
ตลอดภาคเรียน 

 
 
 
4 
3 
3 

 

5. สอบปลายภาคเรียน 
    5.1 แบบทดสอบปรนัยร้อยละ 
70  
    5.2 แบบทดสอบอัตนัยร้อยละ 
30 

 
 ภาคเรียนที่ 1 (ก.ย.) 
 ภาคเรียนที่ 2 (มี.ค.) 

 
............. 

20 

 

รวม 100  
 
 5. ข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้ 
  5.1 เข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ (ช้าได้ไม่เกิน 15 นาที) 
  5.2 น าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนมาเรียนทุกครั้ง 
  5.3 มีส่วนร่วมในกระบวนจัดการเรียนการสอน 
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  5.4 ส่งงานตรงต่อเวลาทุกครั้ง ถ้าไม่ส่งงานตามก าหนดติด ร. ทุกกรณี 
  5.5 มีมารยาทในการเรียนนาฏศิลป์ 
  5.6 ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง สาย 3 ครั้งเท่ากับขาด1ครั้ง หากติดเกินติด มส. ทุก
กรณี 
 6. เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน     80 - 100 ได้ผลการเรียน  4.0 
  คะแนน     75 - 79    ได้ผลการเรียน  3.5 
  คะแนน     70 - 74      ได้ผลการเรียน  3.0 
  คะแนน     65 - 69     ได้ผลการเรียน  2.5 
  คะแนน     60 - 64   ได้ผลการเรียน  2.0 
  คะแนน     55 - 59        ได้ผลการเรียน  1.5 
  คะแนน     50 - 54      ได้ผลการเรียน  1.0 
  คะแนน     0 – 49 ได้ผลการเรียน   0 
 7. แหล่งเรียนรู้/แหล่งข้อมูล 
  7.1 หนังสือเรียน 
  7.2 เอกสารประกอบการเรียน 
  7.3 ห้องศูนย์สื่อ 
  7.4 ห้องสมุด 
  7.5 ห้องสืบค้น 
 
การพัฒนาหลักสูตร 
 1. ความหมายของหลักสูตร 
  หลักสูตรถือว่าเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาและยังถือว่าเป็นเครื่องก าหนด
ทิศทางของการศึกษา นักการศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของหลักสูตร
แตกต่างกันออกไปตามทัศนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเข้าใจ ความรู้และประสบการณ์ซึ่ง
ประมวลความหมายของหลักสูตรท่ีส าคัญไว้ ดังนี้ 
  สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 16) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรไว้ 4 ประการ 
ดังนี ้
  1. หลักสูตร คือ สิ่งที่สร้างขึ้นในลักษณะของรายวิชาซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ที่ได้จัดเรียงล าดับความยากง่ายหรือขั้นตอนอย่างดีแล้ว 
  2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียน ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
เพื่อมุ่งหวังจะให้เด็กได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ 
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  3. หลักสูตรเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น ส าหรับการให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่
เด็กในโรงเรียน 
  4. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ท้ังหมดของนักศึกษาซึ่งเขาได้ท า ได้รับรู้
และได้ตอบสนองต่อการแนะแนวทางโรงเรียน 
  แรมสมร  อยู่สถาพร (2533, หน้า 3) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักสูตร
ประถมศึกษาว่าหลักสูตร  หมายถึง  โครงการศึกษาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนประถมศึกษา โดย
มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและให้
มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามสภาพของสังคมในขณะนั้น ๆ  
  ธ ารง  บัวศรี (2542, หน้า 6) กล่าวว่า หลักสูตร  คือ  แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท า
ขึ้น เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
  นิคม  ชมพูหลง (2542, หน้า 12) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึงมวลประสบการณ์
หรือกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน  อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 
  วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542, หน้า 48) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร หมายถึง 
มวลประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียนโดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และทักษะต่าง ๆ  อันเป็น
ประสบการณ์ท่ีผ่านเข้าไปในการรับรู้ของผู้เรียน 
  บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544, หน้า 14) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 4 นัย 
คือ 
  1. หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใช้สอน 
  2. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดให้แก่
ผู้เรียน 
  3. หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่สังคมคาดหมายหรือมุ่งหมาย หรือมุ่งหวังจะให้ผู้เรียน
ได้รับ 
  ถวัลย์ มาศจรัส (2546, หน้า 56)ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือ มวล
ประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน ตามสภาพและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ และ
หลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  โดยส่งเสริมให้
แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน 
  สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546, หน้า 9-14) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร
ไว้ดังนี ้
  1. หลักสูตรเป็นวิชาและเนื้อหาที่จัดให้ผู้เรียน 
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  2. หลักสูตรเป็นเอกสาร 
  3. หลักสูตรเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียน 
  4. หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่
นักเรียน 
  5. หลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ 
  6. หลักสูตรเป็นจุดหมายปลายทาง 
  7. หลักสูตรเป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  เอกรินทร์  สี่มหาศาล (2546, หน้า 69) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า
หลักสูตรมีความหมายหลายนัย เช่น หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง และยังหมายความรวมกระบวนการวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
เรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากโปรแกรม
การศึกษาต่างๆ ตามช่วงเวลาที่จัดเตรียมไว้ส าหรับกิจกรรมหนึ่ง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2550, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือ แผนซึ่ง
ได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพื่อแสดงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละ
โปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้และ
ได้กล่าวถึง ความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของทรัม, และมิลเลอร์ (Trump, & Millier) 
หลักสูตรหมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ ที่เตรียมการไว้ และจัดให้แก่เด็ก
นักเรียนโดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 
  วิกิพีเดีย (ม.ป.ป., หน้า 1) จากสารานุกรมเสรี กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง การ
กระท าและประสบการณ์ของผู้ที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ควรที่จะมี เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่
ประสบความส าเร็จของสังคมในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตรยังคลอบคลุมถึงประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รวมไปถึงประสบการณ์ที่ได้รับโดยบังเอิญ 
ประสบการณ์ท่ีไม่ได้ชี้น าและประสบการณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้ใหญ่ให้กับสังคมในอนาคต 
  ทาบา (Taba, 1962, p.12)ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือแผนการเรียน 
ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเฉพาะหลักสูตร ชี้ให้เห็นถึงการเลือกและจัดเนื้อหา  
พร้อมทั้งบ่งบอกหรือแสดงแนวทางที่แน่นอนของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะมีจุดหมายหรือการ
จัดเนื้อหาสาระเป็นตัวก าหนดหรือไม่ก็ตาม ประการสุดท้ายหลักสูตรจะรวมโปรแกรมการ
ประเมินผลไว้ด้วย 
  กู๊ด (Good, 1973, p.149) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ ดังนี ้
  1. หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดให้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อให้จบ
ชั้นประกาศนียบัตรในหมวดวิชาที่ส าคัญ เช่น หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลานามัย 
หลักสูตรศิลปศึกษา เป็นต้น 
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  2. หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือสิ่งเฉพาะที่ต้องสอบ ซึ่ง
โรงเรียนจัดให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้จบชั้นหรือได้รับประกาศนียบัตร เพื่อให้สามารถ
เข้าเรียนต่อในระดับทางสายอาชีพต่อไป ความหมายในข้อนี้ หมายถึง หลักสูตรทั้งฉบับรวมทุก
วิชาเข้าด้วยกัน 
  3. หลักสูตร หมายถึง กลุ่มวิชา และการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งนักเรียน
ได้เรียนภายใต้การแนะแนวของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือนั่นคือหลักสูตรทั้งฉบับ 
ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนหน่ึงและการจัดประสบการณ์ไว้อีกส่วนหน่ึง 
  เซเลอร์, และอเล็กซานเดอร์ (Saylor, & Alexander, 1974, p.6) ให้ความหมาย
ของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
  จากความหมายที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปความหมาย
ของหลักสูตรได้ว่า หลักสูตรหมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ
ทั้งที่เป็นความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้นักเรียนทั้งในและ
นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้ไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่
ระดับชั้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
ความชัดเจน โดยน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและ
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการประเมิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ เพื่อจะเป็นตัวชี้วัดว่าหลักสูตรนั้นมีคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วน นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอองค์ประกอบหลักสูตรไว้ดังนี้ 
  ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2532, หน้า 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมี 
4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีบทบาทในการก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
คือ การศึกษาทั่วไป (general education) การศึกษาวิชาเฉพาะ (specialized education) 
การศึกษาเลือกตามความสนใจ (exploratory education) และการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างให้
ประสบการณ์ทางด้านอื่น (enrichment education) และท้ัง 4 ส่วนนี้มีบางส่วนที่ยังซ้อนกันอยู่ใน
ลักษณะของวิชาหรือเนื้อหารายวิชา และมีบางส่วนท่ีแยกเป็นอิสระจากกัน 
  ธ ารง  บัวศรี (2542, หน้า 8-9) ได้กล่าวเสนอแนวคิด ในการแบ่งองค์ประกอบ
ของหลักสูตรออกเป็น 9 ส่วน คือ 
  1. เป็นเป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา 
  2. จุดหมายของหลักสูตร 
  3. รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร 
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  4. จุดประสงค์ของวิชาการ 
  5. เนื้อหา 
  6. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 
  8. การประเมินผล 
  9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
  วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542, หน้า 50-52)ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 4 ประการ 
  1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (aims and objectives) 
   1.1 จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งก าหนดไว้กว้าง ๆ โดยเน้นคุณลักษณะที่คาดหวังของ
ผู้เรียนมักจะพบได้ในส่วนแรกของหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นท าให้เกิดโครงร่างหลักสูตร 
   1.2 วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ก าหนดเฉพาะเรื่องในระดับของกลุ่มวิชา 
กลุ่มประสบการณ์ และรายวิชาที่มีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์ เป็นตัวบ่งชี้ให้จัดเนื้อหา
สาระซึ่งจะต้องจัดให้มีความสอดคล้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และประสบการณ์ (contents and 
experiences) 
   1.3 เนื้อหา และสาระที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์               
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

    1)  ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา 
    2)  ความคิดรวบยอดและหลักการ 
    3)  การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 
    4)  ทักษะทางกาย 
    5)  เจตคติและค่านิยม 

  2. การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ (curriculum implementation)เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาของการใช้หลักสูตร ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ และมีการติดตามผลเป็นระยะ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ 
   2.1 การเตรียมครูผู้ สอนหลักสูตร การผลิตครูซึ่ ง เป็นหลักสูตรที่ยึด
สมรรถภาพเป็นหลัก เน้นความรู้ ด้านเทคนิควิธี ด้านคุณลักษณะและเจตคติ 
   2.2 ผู้บริหารโรงเรียน มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรแกนกลาง
แม่บทไปใช้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการเรียนการสอน วางแผนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
จัดหาแหล่งวิทยากรเสริมความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
   2.3 ครูผู้สอนต้องมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตครู แต่เม่ือ
เข้าสู่วิชาชีพแล้วต้องได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถภาพในความเป็นครูอยู่เสมอ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การอบรมระยะสั้น การจัดประชุมสัมมนา การฟัง หรือพูดปาฐกถา การเป็น
วิทยากร การแสดงผลงาน การท าผลงานวิชาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะพัฒนาครูผู้สอน
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โดยทางตรงแล้ว ในทางอ้อมยังเกิดผลดีต่อผู้เรียน เพราะผู้สอนมีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ให้เกิด
ความม่ันใจในการสอนเพิ่มมากขึ้น 
  3. การประเมินผล (evaluation) เป็นการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
   3.1 ช่วยท าให้จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะถ้า
คลุมเครือจะไม่สามารถประเมินผลได้ 
   3.2 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมีผลไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
   3.3 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรนั้น เป็นสิ่งที่บอกเพื่อที่จะใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ 
  ปราโมทย์  จันทร์เรือง (2550, หน้า 10) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตรที่
ส าคัญ ๆ ไว้ 9 ส่วน คือ 
  1. หลักการ 
  2. จุดหมาย 
  3. โครงสร้าง 
  4. ค าอธิบายรายวิชา 
  5. ขอบข่ายเนื้อหา 
  6. เวลาเรียน 
  7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  8. สื่อการเรียนการสอน 
  9. การวัดและประเมินผล 
  โบแชมพ์ (Beauchamp, 1981, p.24) คือองค์ประกอบของหลักสูตรเป็น
องค์ประกอบส าคัญซึ่งจะต้องเขียนไว้ในเอกสารหลักสูตร 4 ประการ คือ 
  1. เนื้อหาสาระและวิธีการจัด 
  2. จุดมุ่งหมายท่ัวไป 
  3. แนวการน าหลักสูตรไปใช้สอน 
  4. การประเมินผล 
  ทาบา (Taba, 1962, p.14) ได้สรุปไว้ว่า หลักสูตรควรจะประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี้ คือ 
  1. จุดหมายกับวัตถุประสงค์ 
  2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ์เรียนรู้ 
  3. รูปแบบการเรียนการสอน 
  4. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  จากการศึกษาและพิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของการจัด
การศึกษาหลายคนสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
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  1. หลักการและจุดหมาย 
  2. โครงสร้าง 
  3. เนื้อหาสาระ 
  4. เวลาเรียน 
  5. สื่อการเรียนรู้ 
  6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  7. การวัดและประเมินผล 
  8. ประเมินหลักสูตรฉบับร่าง 
  จากองค์ประกอบของหลักสูตรที่กล่าวมา สรุปได้ว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบ 4 
ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา การน าหลักสูตรไปใช้ และการ
ประเมินผล 
 3. ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรเป็นองค์ประกอบอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาประเภทใดและระดับใดจะขาดหลักสูตรเป็นองค์ประกอบไม่ได้ เพราะหลักสูตรจะเป็นโครง
ร่างก าหนดประสบการณ์ เป็นเครื่องมือน าไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน มี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 สันต์ ธรรมบ ารุง (2527, หน้า 9-10) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย
เนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินไว้เป็นแนวทาง 
 2. หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศ
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 3. หลักสูตรเป็นเอกสารทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล เพื่อให้บุคคลที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติ 
 4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบันในระดับต่างๆ 
 5. หลักสูตรเป็นแผนด าเนินงาน ของผู้บริหารการศึกษาที่จะอ านวยความสะดวก 
ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
 6. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการ
ของเด็กตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 7. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะรูปร่างของสังคมในอนาคต 
 8. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันเป็นการพัฒนาก าลังคน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ได้ผล 
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 9. หลักสูตรจะเป็นสิ่งบ่งชี้ความเจริญของประเทศ เพราะมีการศึกษาเป็น
เครื่องมือพัฒนาคน 
 ธ ารง บัวศรี (2542, หน้า 7-8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่าสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งในการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนแต่ละ
วัยแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน กล่าวคือ มีแนวทางที่ก าหนด
ไว้ว่าควรเรียนรู้วิชาอะไร เนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะด้านใด
ควรมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาอย่างไร เม่ือพิจารณาข้อความที่กล่าว
มาแล้วจะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่จะให้ความม่ันใจได้ว่าเยาวชนรวมทั้งผู้เรียนทั้งมวล
จะได้รับการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ก็คือหลักสูตรน่ันเอง โดยเฉพาะเม่ือมีหลักสูตรเป็นแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เป็นที่หวังได้ว่าผู้เรียนแต่ละสาขา แต่ละระดับการศึกษาจะ
ได้รับการศึกษาในแนวเดียวกัน ถึงแม้ว่าในการปฏิบัติผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์แตกต่างกัน
ไปบ้าง แต่การเรียนการสอนย่อมจะมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
 สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546, หน้า 16) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่า
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะเป็น    
โครงร่างก าหนดว่าผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม 
หลักสูตรจะเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้หลักสูตรยังเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรอีกด้วย 
 จากการศึกษาความส าคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่า 
หลักสูตรเป็นตัวก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตลอดจนแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคมควรจะได้รับ                
สิ่งใดบ้างทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง 
 4. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
 ธ ารง บัวศรี (2531, หน้า 129) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
จัดท าหลักสูตรแม่บท เพื่อน าไปใช้โดยแพร่หลายทั้งระบบการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ได้ท าการยก
ร่างและได้ผ่านกระบวนการทดลอง และทดสอบจนแน่ใจว่าสามารถน าไปใช้ได้โดยทั่วไป ส าหรับ
หลักสูตรที่ท าการยกร่างครั้งแรก และน าไปทดลอง และแก้ไขจนได้หลักสูตรแม่บทนั้นเรา
เรียกว่า หลักสูตรต้นแบบ จึงเห็นได้ว่าการที่จะได้หลักสูตรแม่บทมาใช้จะต้องจัดท าต้นแบบ
เสียก่อน 
 สงัด  อุทรานันท์  (2532, หน้า 18) ได้กล่าวถึง  ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรว่า “การพัฒนา” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “development” มีความหมายอยู่ 2 
ลักษณะ คือ 
 1. การท าให้ดีขึ้นหรือท าให้สมบูรณ์ขึ้น 
 2. การท าให้ดีขึ้น 
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 ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การท าหลักสูตร
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้นกับการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น
พื้นฐานเลย 
 วิชัย ดิสสระ (2535, หน้า 41-86) ได้กล่าวถึง พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอน กล่าวคือ เริ่มจากการก าหนดจุดหมาย การเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการน าไปใช้ในขั้นตอนก าหนดจุดมุ่งหมายต้อง
ค านึงถึงพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ พื้นฐานทางด้านปรัชญา พื้นฐานทางสังคม พื้นฐาน
ทางจิตวิทยา และพื้นฐานทางเนื้อหาวิชา 
 1. พื้นฐานทางด้านปรัชญา ประกอบด้วย ปรัชญา 5 สาขา คือ สาขาจิตนิยม 
( idealism ) สาขาสัจนิยม ( realism) สาขาเทวนิยม (neo-thomism) สาขาปฏิบัติการนิยม 
(experimentalism) และสาขาอัตถิภาวะนิยม (existentialism) 
 2. พื้นฐานทางสังคม เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร จะเริ่มจากข้อมูลต่าง ๆ ของ
สังคมก่อนจึงก าหนดปัญหา หรือสิ่งที่สังคมต้องการจนเป็นกิจกรรม เนื้อหาสาระ เพื่อจัดเป็น
แนวทางที่ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กตามความต้องการของสังคม นักพัฒนาหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องเลือกและก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสังคม แล้วบรรจุสิ่งเหล่านั้นไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้การศึกษาอบรมเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณค่าต่อผู้เรียน
และสังคมอย่างแท้จริง ความส าคัญของแนวโน้มทางด้านสังคมที่ผู้สร้างหลักสูตรควรสนใจซึ่ง
ประกอบด้วยอัตราการเพิ่มของประชากร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆการกระจายความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างและสภาพ
ความเป็นอยูข่องประชาชนที่แตกต่างกัน เกิดจากความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสภาพของสังคม
ที่อยู่รอบตัว 
 3. พื้นฐานทางจิตวิทยา การวางรากฐานการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์นั้น 
จ าเป็นต้องค านึงถึงสาระส าคัญทางปรัชญา ทางสังคมวิทยา และสาระส าคัญทางจิตวิทยา มี
ความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาคือ การศึกษาพฤติกรรมเม่ือเกิดความรู้
ความเข้าใจสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งสามารถพยากรณ์และควบคุมพฤติกรรม
เหล่านั้นได้ จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม คือ  
  3.1 กลุ่มความรู้นิยม (cognitive) มีแนวคิดด้านการรับรู้เป็นพื้นฐาน ท าให้
เกิดการเรียนรู้ คนเรามีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน และการเรียนรู้เป็นการแก้ปัญหาชนิด
หนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลกับวุฒิภาวะ สติปัญญา ประสบการณ์เดิม 
สถานการณห์รือสิ่งเร้า 
  3.2 กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist) แนวคิดของกลุ่มนี้ สรุปการเรียนรู้จาก
การสังเกต โดยครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ครูเป็นผู้ท าให้เกิดความรู้ 
ให้ค าแนะน าและประเมินผลการเรียน 
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  3.3 กลุ่มมนุษย์นิยม (humanist)นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีแนวคิดว่าจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาคือการที่ศักยภาพของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ผู้ที่ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แล้วย่อมสามารถยังชีวิตอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิใจของตนเอง โดยการเรียนที่ดีเกิดขึ้นใน
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน
ครูเป็นผู้สนับสนุนวิธีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน การเรียนมีหลายแบบและ
หลายกิจกรรมโดยประสบการณ์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
 4. พื้นฐานทางเนื้อหาวิชา ต้องมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
สามารถจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เนื้อหาวิชาของหลักสูตรประกอบด้วย
โปรแกรม 3 โปรแกรม คือ เนื้อหาสาระ หมายถึง เนื้อหาสาระที่รวบรวมจากความรู้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้จากการเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อก าหนดขอบข่าย และ
ขั้นตอนของเนื้อหาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนทักษะกระบวนการ 
ทักษะที่จ าเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การอ่าน การเขียน และคิดเลข กระบวนการที่ซับซ้อนเป็น
กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระที่ส าคัญ และทัศนคติ ค่านิยมและความซาบซึ้งที่มี
ขึ้นอยู่ในลักษณะของหลักสูตรที่มองไม่เห็น และองค์ประกอบของทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดไม่สามารถแยกสอนได้ จ าเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 
 กรมวิชาการ (2540, หน้า 31-32) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริม การปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา 
การจัดท ารายละเอียดเนื้อหาวิชาขึ้นมาใหม่ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2540, หน้า 18) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็น
กระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 พิสมัย  ถีถะแก้ว (2541, หน้า 47) ได้กล่าวถึง การพัฒนาหลักสูตรมีความหมาย 
2 ลักษณะคือ 
 1. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเดิมที่มีใช้อยู่แล้วให้
ดีขึ้น มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2. การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การสร้าง
หลักสูตรใหม่ขึ้นมาใช้แทนหลักสูตรเดิมซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเดิมทั้งระบบ 
 วิกิพีเดีย (ม.ป.ป., หน้า 2) จากสารานุกรมเสรี กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมี
ความหมายอยู่ 2 นัย นัยแรกจะหมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ในขณะที่อีกนัยหนึ่ง จะ
หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอยู่หลาย
ระดับทั้งในระดับชาติ ซึ่งองค์กรระดับชาติจะเป็นผู้พิจารณาพัฒนาหลักสูตรหรือหลักสูตรท้องถิ่น
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ที่มีท้องถิ่น ส านักงานการศึกษาท้องที่เป็นผู้พัฒนา รวมไปถึงหลักสูตรในห้องเรียนที่มีครูผู้สอน
เป็นผู้พัฒนา 
 ทาบา (Taba, 1962, p.454) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด
เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่
วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  
ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิด
และความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของ
หลักสูตร 
 นิโคลล์, และนิโคลล์ (Nicholls, & Nicholls, 1972, p.12) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง เป็นกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งมวลให้แก่
ผู้เรียนซ่ึงเมื่อได้เรียนรู้แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวผู้เรียน 
 กู๊ด (Good, 1973, pp.157-158) ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาหลักสูตร” เกิดได้ 2 
ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างหนึ่ ง เพื่ อให้ เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียนจุดมุ่งหมายของ 
การสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน รวมทั้งการประเมิน ส่วนค าว่าเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ 
 เซเลอร์, และอเล็กซานเดอร์ (Saylor, & Alexander, 1974, p.7) ได้ให้
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การสร้างหลักสูตร (curriculum 
construction) หมายถึง การสร้างรายวิชาการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตร
เดิมเป็นพื้นฐานในการสร้างอยู่เลย 2) การปรับปรุงหลักสูตร (curriculum improvement) คือ 
การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรท่ีมีอยู่ให้ดีหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นฐานอยู่เลย 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้าง
หลักสูตรข้ึนมาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม หรือการปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นมีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  
 การพัฒนาหลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยผู้พัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาแนวคิด
และรูปแบบของนักการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
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 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 10) ได้กล่าวถึง กระบวนการใน
การพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. คัดเลือกและจัดล าดับเนื้อหา 
 4. ก าหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผล 
 5. ทดลองน าหลักสูตรมาใช้ 
 6. ประเมินผลหลักสูตรหลังจากการผ่านร่างแล้ว 
 7. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันดังภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพ  2  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 
ที่มา : กรมวิชาการ (2545, หน้า 10) 

ข้อมูลภายนอก 

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

คัดเลือกและจัดล าดับ 

ก าหนดมาตรฐานการวัด 

และการประเมินผล 

ทดลองน าหลักสูตรมาใช้ 

ประเมินผลหลักสูตรหลัง 

ผ่านการยกร่างแล้ว 

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

น าหลักสูตรมาใช้ 

ประเมินผลหลักสูตร 
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  รักก์ (Rugg, 1927, p.184 อ้างถึงในวิชัย ดิสสระ, 2535, หน้า 31) ชี้ให้เห็นว่า 
การจัดท าการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีงานท่ีต้องท าอยู่ 3 ประการ คือ 
  1. การพิจารณา และการก าหนดเป้าหมายเบื้องต้นที่มีความส าคัญ ของหลักสูตร
ว่าหลักสูตรนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยส่วนรวม และส่วนย่อยของหลักสูตรนั้น ๆ อย่าง
ชัดเจน 
  2. การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และวัสดุใช้ประกอบการเรียนการสอน            
การเลือกเนื้อหาสาระเพื่อการอ่าน การเขียน การท าแบบฝึกหัด หัวข้อส าหรับการอภิปราย               
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นต้น 
  3. การก าหนดระบบการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้ง
การทดลองที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละวิชา แต่ละชั้นเรียน 
  ไทเลอร์ (Tyler,1950 อ้างถึงในปราโมทย์ จันทร์เรือง, 2552, หน้า 99) เสนอว่า   
ในการพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดจุดประสงค์ชั่วคราว โดยศึกษาจากข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียนและข้อมูลเกี่ยวกับสังคม จากนั้นกลั่นกรองข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา และ
ปรัชญาที่สังคมยึดถือ และด้านจิตวิทยาการเรียนรู้เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงในการพัฒนา
หลักสูตร จากนั้น จึงเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น 
และก าหนดการประเมินผลหลักสูตร ดังที่ปราโมทย์ จันทร์เรือง ได้เสนอรูปแบบและแนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ ดังภาพ 
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ภาพ  3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
ที่มา : ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552, หน้า 99) 
 
 

การศึกษาสังคม 

การศึกษาผู้เรียน 

การศึกษาแนวคิด 

ของนักวิชาการ 

ปรัชญาสังคม 

ปรัชญาการศึกษา 

แหล่งข้อมูล

เพื่อน ามา

ก าหนด

จุดหมาย

ชั่วคราว 

ก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาสังคม 

จุดหมาย 

การเลือกและการจัด

ประสบการณ์ 

การประเมินผล 

ข้อมูลในการก าหนด

เกณฑ์ที่ตรวจสอบ

พิจารณากลั่นกรอง 

เป็นจุดมุ่งหมายจริง 
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  ทาบา (Taba, 1962, p.454) ได้แบ่งการพัฒนาหลักสูตรเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 3) เลือกเนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้ว  
4) จัดรวบรวมเน้ือหาสาระที่ได้จัดเลือกมาจัดล าดับ โดยค านึงถึงความต่อเนื่องและความยากง่าย
ของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 5) คัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 6) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและความ
ต่อเนื่อง 7) ก าหนดสิ่งที่จะประเมินผล และวิธีการประเมินผล คือการตัดสินใจว่าจะต้องประเมิน
อะไร เพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธี
ประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
ที่มา: ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552, หน้า 102) 
 
 

การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและของสังคม 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การเลือกเนื้อหาสาระ 

การจัดรวบรวมเน้ือหาสาระ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนที่จัดไว้

ว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ รวมทั้งวิธีการประเมินผล 
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  เซเลอร์, และอเล็กซานเดอร์ (Saylor, & Alexander, 1974, p.27)ได้เสนอขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. ก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต (goals, objectives, and 
domains) ได้แก่ 
   1.1 พัฒนาการส่วนบุคคล (personal development) 
   1.2 มนุษยสัมพันธ์ (human relation) 
   1.3 ทักษะการเรียนที่ต่อเนื่อง (continued learning skills) 
   1.4 ความช านาญเฉพาะด้าน (specialization) 
  2. การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) มีการวางแผน ออกแบบหลักสูตร 
เลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน สังคม และปรัชญาทางการศึกษา 
  3. การใช้หลักสูตร (curriculum implementation) ครูผู้สอนนั้นควรเตรียมท าการ
วางแผน และจัดท าแผนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ 
  4. การประเมินหลักสูตร (curriculum evaluation) เป็นการตัดสินใจ และเป็นการ
เลือกเทคนิคการประเมิน ที่สามารถตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตร ว่าบรรลุตามเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ควรปรับปรุงแกไขส่วนใด หรือยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5  รูปแบบการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
ที่มา : ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552, หน้า 105) 

ตรวจสอบย้อนกลับและปรับปรุง เป้าหมายจุดมุ่งหมาย 

และขอบเขต 

การออกแบบหลักสูตร  

ผู้วางแผนหลักสูตร หรือ

นักพัฒนาหลักสูตรจะต้อง

ตัดสินในเลือก

คุณลักษณะที่ดีของ

หลักสูตร เช่น เนื้อหา

สาระ โอกาสการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

การใชห้ลักสูตร (การสอน) 

ครูผู้สอนจะต้องวางแผน  

การสอน ตัดสินใจเลือก

วิธีการสอนและวัสดุส่ือการ

เรียนการสอนต่าง ๆ ที่จะ

ช่วยใหผู้้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ 

การประเมินหลักสูตรนักพัฒนา

หลักสูตรและครูผู้สอนจะต้อง

ตัดสินใจเลือกวิธีการวัดและ

ประเมินประสิทธิผลของ

หลักสูตรข้อมูลจากการ

ประเมินผลเป็นหลักฐานในการ

พิจารณาวางแผนและปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรต่อไป 
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 ธ ารง บัวศรี (2532, หน้า 135-136) กล่าวว่า การจัดท าหลักสูตรแม่บทหรือ
หลักสูตรระดับชาตินั้น ต้องจัดท าหลักสูตรต้นแบบเสียก่อน เพื่อจะน าไปทดลองและแก้ไขจน
แน่ใจว่าใช้ได้โดยทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งเสนอแนะขั้นตอนในการจัดท า ดังต่อไปนี้ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) การก าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างพื้นฐานของหลักสูตร 4) การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา 5) การเลือกเนื้อหา 6) จัดท า
วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 7) ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  8) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 9) ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 38-43) ได้ประยุกต์แนวคิดของไทเลอร์มาเป็น
พื้นฐานในการก าหนดขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้น ดังนี ้
 1. การก าหนดข้อมูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ และเป็นขั้นตอน
แรกของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของสังคม และผู้เรียนซึ่ง
ช่วยให้สามารถจัดท าหลักสูตรให้ตอบสนองกับความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ได้ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร คือ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหา 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่ท าหลังจากได้วิเคราะห์ 
และทราบถึงสภาพปัญหาตลอดจนความต้องการต่าง ๆ การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น
เป็นการแก้ปัญหาและสนองความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นข้อมูลพื้นฐานเดิม
ที่มีอยู่หรือจาการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการขึ้นมาใหม่ 
 3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่น ามาจัดไว้ในหลักสูตร จะต้อง
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมความจ าเป็นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 
 4. การก าหนดมาตรการการวัดและประเมิน ขั้นนี้มุ่งที่จะน าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการวัดและประเมินผลว่าจะวัดและประเมินผลอะไรบ้าง จึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 5. การทดลองใช้หลักสูตรในขั้นตอนนี้ ซึ่งเป็นการมุ่งที่จะศึกษาหาจุดอ่อน หรือ
หาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหลักสูตรหลังจากได้มีการร่างหลักสูตรเสร็จ เพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 
 6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หลังจากท าการทดลองหลักสูตรแล้ว ควรจะ
ประเมินจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อน
หรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็ต้องปรับปรุงให้เป็นท่ีเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง ๆ ต่อไป 
 7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนน าไปใช้ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลแล้ว ถ้าหากพบว่าหลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นวัฏจักรมี             
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ความต่อเนื่อง ซึ่งหากขั้นตอนใดไปแล้ว จะท าให้การพัฒนาหลักสูตรนั้นขาดความสมบู รณ์ได้            
ดังภาพ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ  6  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์ 
ที่มา : สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 39) 
 
 จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น มีขั้นตอน          
ที่แตกต่างกัน สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาเพิ่มเติม        
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการก าหนดข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน สังคม และธรรมชาติ
ของเนื้อหา เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการของสังคมและผู้เรียน ซึ่งช่วยให้
สามารถจัดท าหลักสูตรได้ตอบสนองกับความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

ข้อมูลภายนอก 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลภายนอก ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การน าหลักสูตรไปใช้ คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

ก าหนดมาตราวัด 

และประเมินผล 

ปรับปรุงแก้ไข 
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างเป็นการน าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐาน พัฒนาให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจัดท าเป็นหลักสูตรฉบับร่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรหลังจากได้ร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ครูผู้สอน
เตรียมวางแผน จัดท าแผนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ ในขั้นนี้              
มุ่งที่จะศึกษาหาจุดอ่อน หรือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหลักสูตร เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรให้ดีขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเป็นการประเมินหลังจาก
ทดลองใช้หลักสูตรแล้ว ว่ามีส่วนไหนที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสม
ตรงไหน ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก่อนน าไปใช้จริง ๆ 
ต่อไป 
 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (intellectual cultural heritage) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้
 1. ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2552, หน้า 4) กล่าวไว้ว่า มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมหมายถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล / กลุ่มชนที่ได้มีการ
สร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชน อันแสดงให้เห็นถึง             
อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ culture (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ กลุ่มชน หรือในทางกรณีปัจเจก
บุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่ง
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกที่มีต่อธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตน และความรู้สึกสืบเนื่อง 
ก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง องค์ความรู้
หรือผลงานที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และ
ประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจใน           
อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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 2. หมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2552, หน้า 4) กล่าวไว้ว่า มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิถีการปฏิบัติซึ่ง
แสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร เป็นต้น 
โดยที่สิ่งต่างๆดังกล่าว ได้ส่งผ่านและสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติหรือในบาง
เรื่องเป็นเสมือนจิตวิญญาณที่ยึดถือร่วมกันของคนในสังคม รวมทั้งในบางเรื่องยังคงมีความ
งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะสูงยิ่ง 
 ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ culture (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา ดังนี้  
 1. ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิธีการ
ด าเนินชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน 
ทั้งในแง่วัจนภาษา (ภาษาที่ใช้ถ้อยค า) และอวัจนภาษา (ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า) 
 2. วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน 
โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์  ความรู้สึกและเรื่องราว
ต่าง ๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้องหรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย 
เช่นการร่ายร า การเชิด การเดิน การแสดงท่าทาง ฯลฯ 
 4. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สังคม
แห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้น ๆ  
 5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุและ
กลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
 6. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ  
 7. กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง 
ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา 
ได้แก่ 1) ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ 2) วรรณกรรมพื้นบ้าน 3) ศิลปะการแสดง 4) 
แนวปฏิบัติทางสังคม 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล 7) กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
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 3. บริบทชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
 วัดสว่างอารมณ์หรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า วัดบางมอญ ตั้งอยู่ที่ต าบลต้นโพธิ์ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณวัดสว่างอารมณ์  ด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ า
เจ้าพระยา จากการสัมภาษณ์ ร.ต.ต.ทองหล่อ ศุภนคร นายสนุ่น อ้นเขียว และนายชิต เทียม
ทอง ท าให้ทราบว่าการที่คนทั่วไปเรียกชื่อวัดสว่างอารมณ์ว่า วัดบางมอญนั้น เพราะเรียกชื่อ
ตามหมู่บ้านต าบลต้นโพธิ์ แต่เดิมเรียกกันว่าบางมอญ เนื่องจากบริเวณนี้ เคยมีชาวมอญ น า
สินค้ามาขาย โดยล่องเรือมาตามแม่น้ าเจ้าพระยา เม่ือมาถึงจังหวัดสิงห์บุรีได้มาจอดเรือพักกัน
ที่นี่ คนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านบางมอญ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีชาวมอญมา
ตั้งหลักแหล่งอยู่เลย 
 แต่เดิมที่บ้านบางมอญยังไม่มีวัด เม่ือชาวบ้านจะท าบุญหรือบวชลูกหลานจึงต้อง
ไปท าที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร และต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวัน ท าให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร 
ดังนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2418 พระภิกษุเรือง ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
และเป็นชาวบางมอญจึงได้มาสร้างวัดขึ้นที่นี่และตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่อเรือง             
จึงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ 
 หลวงพ่อเรืองเป็นพระที่มีคนเลื่อมใสศรัทธามาก เม่ือท่านชราภาพชาวบ้านจึงขอ
อนุญาตหล่อรูปเหมือนของท่านไว้สักการบูชา ผู้หล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเรืองคือ นายเล็ก 
วินิจ ช่างพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี และจากข้อความที่จารึกไว้ที่รูปหล่อที่ว่า รูปหล่อสร้างเม่ือปี  
ศก.129 ผู้ใหญ่ฉัตร นางนุ่มและขุนบางมอญกิจประมวญ (นวม ศุภนคร) เป็นผู้จัดการหล่อรูปไว้ 
ท าให้ทราบว่าการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเรือง หล่อเม่ือ พ.ศ. 2454 โดยมีผู้ใหญ่ฉัตร              
นางนุ่มและนางขุนมอญกิจประมอญ เป็นผู้ จัดการ หลวงพ่อเรือง ได้รับสมณศักดิ์ เป็น             
พระครูสิงหมุนี และเป็นเจ้าคณะจังหวัดรูปแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ท่านมรณภาพราว พ.ศ. 2455 
(สุภติร อนุศาสน์, 2528, หน้า 17-18) 
 แม้ว่าหลวงพ่อเรืองจะมรณภาพไปหลายปีแล้ว แต่ชาวบ้านต าบลต้นโพธิ์ ก็ยังมี
ความเคารพนับถือท่าน มีผู้มานมัสการและอธิฐานขอให้ท่านช่วยเหลือมิได้ขาด เม่ือได้รับสิ่งที่
ต้องการก็จะน าของมาถวายท่าน ของที่นิยมน ามาถวายกัน คือ หัวหมู หลังจากที่หลวงพ่อ
มรณภาพ ก็มีเจ้าอาวาสดูแลและพัฒนาวัดสืบมา จากการสอบถามผู้รู้ชาวต าบลต้นโพธิ์ เกี่ยวกับ
ท าเนียบเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พบว่า ข้อมูลไม่ตรงกัน จึงใคร่น าข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ดังนี้  
 1. พระครูสิงหมุนี (เรือง) 
 2. ท่านอาจารย์ทอง 
 3. ท่านอาจารย์ฟุ้ง 
 4. หลวงพ่อสุด 
 5. ท่านอาจารย์ปทุม 
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 6. ท่านอาจารย์เพิ่ม 
 7. ท่านอาจารย์เยี่ยม 
 8. พระประโชติ อัตถกาโม 
 ปัจจุบันวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดมหานิกายมีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวามี               
พระประโชติอัตถกาโม เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจ าพรรษาประมาณ 7 -8 รูป (ไม่นับช่วง
เข้าพรรษา) (ปทุมมาศ สุทธิสวัสดิ์,2549, หน้า 10-12) 
 4. ชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีจุดเด่นของชุมชนคือมีวัฒนธรรมทางการแสดงหนังใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีการแสดงหนังใหญ่เพียง 3 คณะเท่านั้น ดังนั้นชุมชนวัด
สว่างอารมณ์จึงได้รับการขนานนามให้เป็นชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุร ี
 ภูมิหลังของชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์หรือศูนย์การเรียนรู้หนัง
ใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ เดิมนั้นตัวหนังใหญ่ของวัดมีมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 200 ปี โดยหลวงพ่อ
เรืองหรือพระครูสิงหมุนี เจ้าอาวาสองค์แรกได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของ
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้เก็บรักษาดูแลหนังใหญ่มากกว่า 300 ตัว โดยเก็บไว้ในตู้ไม้ทึบซึ่งส่งผลท า
ให้หนังใหญ่ช ารุดและเกิดความเสียหาย เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ทางชุมชนวัฒนธรรม
อนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รับงบประมาณจากกองทุนชุมชน (SIF) จากจังหวัดสิงห์บุรี 
เป็นจ านวนเงิน 611,104 บาท น ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่ ท าให้เกิดพิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีคณะบริหารงานชุดแรก ดังนี้ 
 1. นายพิศ ภูมิจิตรมนัส  ประธาน 
 2. พระครูอรรถสิทธิโสภณ  ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต 
 3. ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ด า ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
 4. นายสมพงษ์  วินิจ  ทีป่รึกษาฝ่ายฆราวาส 
 5. นายสมชาย  ทองโต  เลขานุการ 
 6. นางชอุ่ม   ภูมิจิตรมนัส  เหรัญญิก 
 7. นางนงนุช   วินิจ  ผู้ตรวจสอบ 
 นับตั้งแต่การจัดตั้งมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และศูนย์
การเรียนรู้หนังใหญ่ จัดให้มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันพบว่าไม่มีการแสดงแล้ว 
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 หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จัดเป็นการแสดงหนังประเภทกลางคืน เนื่องจาก
ขอบเขตระยะเวลาในการแสดงที่เป็นตัวก าหนด และสภาพของตัวหนังใหญ่ที่ส่วนใหญ่แล้วมี
สีสันที่เหมาะส าหรับแสดงเวลากลางคืน กล่าวคือ มีสีที่ไม่เข้มนัก 
 อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์ (2541, หน้า 185-199)กล่าวถึงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
ไว้ว่า การแสดงหนังใหญ่ของคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์พบว่าเป็นการแสดงหนังตอน
กลางคืนไม่มีการแสดงประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย ตัวหนังใหญ่ส่วนหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์ได้มา
จากครูเปียเจ้าของหนังใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนซื้อมาจากวัดตึก (อยู่ตรงข้ามกับ
วัดสว่างอารมณ์) ครูเปีย น าตัวหนังมาถวายหลวงพ่อเรืองและฝึกหัดการเชิดและการพากย์หนัง
ใหญ่ให้แก่ชาวบ้านบางมอญด้วย ผู้ที่มาฝึกหัดเชิดและพากย์หนังจากครูเปียที่มีชื่อเสียงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การเชิดและการพากย์หนังแก่บุตรหลานสืบมาคือ นายนวม ศุภนคร อดีตก านัน
ต าบลต้นโพธิ์ ต้นสกุล ศุภนครซ่ึงต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นเป็นขุนบางมอญกิจประมวญ 
 ก านันนวม ศุภนคร หรือขุนบางมอญกิจประมวญ เกิดเม่ือ พ.ศ. 2419 เม่ือเจริญ
วัยได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อเรือง จนอ่านออกเขียนได้ เป็นคนฉลาด มีความจ าดี เป็นคนคิด
เลขเก่ง ชอบช่วยเหลือคน ทางราชการจึงแต่งตั้งให้เป็นก านันบ้านบางมอญ และยังมี
ความสามารถในการสร้างพลับพลารับเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครั้งที่เสด็จเลียบแม่น้ า
เจ้าพระยา ครั้งนั้นน้ าไหลเชี่ยวมากการสร้างพลับพลารับเสด็จมีอุปสรรค ไม่มีใครสร้างได้ จน
ใกล้เวลาที่จะเสด็จ ขุนบางมอญกิจประมวญรับอาสาท าและสามารถท าเสร็จทันเวลาพอดี จึงท า
ให้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบางมอญกิจประมวญ 
 ขุนบางมอญกิจประมวญ มีภรรยาชื่อ นางแข ศุภนคร มีบุตรธิดารวม 9 คนคือ 
 1. นายเชื้อ   ศุภนคร  (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
 2. นายปี   ศุภนคร   
 3. นายพร้อม   ศุภนคร (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
 4. นายเอิบ   ศุภนคร (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
 5. นายอาบ   ศุภนคร (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
 6. นางแอน  โกฏเอี่ยม 
 7. นางส้มลิ้ม   จ านงนาถ  (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
 8. นางเลี่ยม   โกฏิเอี่ยม 
 9. มหาเชื้อ  ศุภนคร 
 บุตรชายของขุนบางมอญกิจประมวญ โดยเฉพาะบุตร 5 คนแรก เชิดหนังได้           
ทุกคนเมื่อขุนบางมอญกิจประมวญ น าหนังใหญ่ไปแสดงที่ใดก็จะมีบุตร 5 คน ไปร่วมแสดงด้วย
ทุกครั้ง  ขุนบางมอญกิจประมวญ ถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2481 หลังจากนั้น นายเชื้อ ศุภนคร ซึ่ง
คนทั่วไปเรียกว่า “ครูเชื้อ” บุตรชายคนโตก็รับช่วงการจัดการแสดงและฝึกฝนผู้แสดงสืบมา      
(ปทุมมาศ  สุทธิสวัสดิ์, 2549, หน้า 12-14) 
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 5. ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานจากผู้รู้และร่องรอยการสืบค้นพอจะสรุปได้ว่า
ตัวหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ อาจมาได้ 3 ทาง คือ 
 1. จากการแกะสลักตัวหนังใหญ่วัดดุสิตตาราม (วัดสามโคน) บางกอกน้อย 
ธนบุรี เนื่องจากหลวงปู่เรืองคุ้นเคยกับนายช่างสิบหมู่ ซึ่งปั้นพระ หอพระพุทธรูปในสังกัด             
หลวงกาลสมัยนฤมิตร (เหลี่ยม ศุภรมุข) ได้ถวายมาเป็นสมบัติของวัดสว่างอารมณ์ 
 2. จากมหาเพียร ปิ่นทองได้เงินจ านวน 1 ชั่งและมอบให้นายคร้าม ศุภนคร             
ไปเอาตัวหนังชุด“พระมงกฎ-บุตรลบ” จากบ้านดาบโก่งธนู จังหวัดลพบุรี 
 3. จากฝีมือช่างชาวบ้านบางมอญจัดท าขึ้นเพื่อทดแทนตัวหนังเก่าที่ช ารุดฉีกขาด
หรือสูญหาย ปัจจุบันหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในชุดดั้งเดิมมีประมาณ 300 ตัว จัดแสดงเป็นชุด
หรือศึกต่างๆ ได้ 4 ศึก ดังนี ้
  3.1  ศึกมงกฏ-บุตรลบ 
  3.2  ศึกนาคบาศ (ศึกอินทรชิต) 
  3.3  ศึกวิรุณจ าบัง 
  3.4  ศึกใหญ ่(ทศกัณฑ์) 
 ทางชุมชนวัฒนธรรมอนุรักษ์หนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ได้จัดท าตัวหนังใหญ่
ขึ้นมาเพื่อทดแทนตัวหนังเก่าที่ฉีกขาด ที่ใช้การไม่ได้ขึ้นมาแทน ส่วนตัวหนังเก่าของทางวัดจะ
จัดเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึ้นที่ศาลาการเปรียญชั้นบนของวัดสว่างอารมณ์ เพื่อจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านหนังใหญ่และภูมิปัญญาชาวบ้าน จ านวน 40 ตัว โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การชุมชนเข้มแข็งหรือองค์การซิพ (SIF : Social 
Investment Fun) 
 หลวงพ่อเรืองได้มอบหมายให้ครูเปียมาให้ฝึกหัดการพากย์และเชิดหนังใหญ่แก่
ชาวบ้านบางมอญ โดยผู้มีส่วนร่วมพิธีการแสดงหนังใหญ่จนมีชื่อเสียงสืบมา คือ ขุนบางมอญกิจ
ประมวญ (นายนวม ศุภนคร) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไป และจังหวัดใกล้เคียงต่อมาขุนบางมอญกิจประมวญ ได้ถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ. 
2481 (อายุ 62 ปี) และนายเชื้อ ศุภนคร บุตรชายคนโตได้สืบทอดการแสดงหนังใหญ่สืบมา 
ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท าให้การแสดงเริ่มเสื่อม
ความนิยมและปิดตัวลงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว 
 ปี พ.ศ. 2518 นางอมรา กล่ าเจริญ หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้มาติดต่อหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ไปแสดงเชิดสาธิตที่วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ท าให้กลุ่มผู้แสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รวมตัวกันจัดการแสดงหรือ
ฟื้นฟู สังคยานา กระบวนการท่าเชิดหนังขึ้นอีกครั้ง และได้แต่งตั้งให้นายฉอ้อน  ศุภนคร ก านัน
ต าบลต้นโพธิ์ในสมัยน้ันเป็นผู้น าหรือนายหนัง โดยมีนายจรูญสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
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 จากการอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงหนังใหญ่ดังกล่าว ผลงานการแสดงหนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม ชุมชน 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ส.ว.ช.) จึงได้มอบโล่เกียรติยศให้กับ
กลุ่มศิลปินผู้แสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ในฐานะกลุ่มผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้านดั้งเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2535 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ 
พระต าหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย (ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี, 2553ก, หน้า 14-15) 
 6. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน 
 หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน ยังเป็นคณะหนังใหญ่ที่มีการรวมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่น มีการจัดการไหว้ครูหรือที่เรียกว่า ครอบครูหนังเป็นประจ า การจัดการแสดง
ตลอดจนผู้แสดงมีวิวัฒนาการจากเดิม ดังนี้ 
 1. ผู้แสดง คณะนักแสดงปัจจุบันมีประมาณ 20 คน นักแสดงส่วนหนึ่งสืบเชื้อ
สายมาจากขุนบางมอญกิจประมวล อยู่ในสกุล ศุภนคร บางคนก็อาศัยการสังเกต และจดจ ามา
ฝึกหัดกันภายหลัง 
 2. การแสดงหนังใหญ่ จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการแสดงคือ การตั้งเสา-ปักจอ 
เป็นงานที่ส าคัญเริ่มแรกจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับสถานที่ทิศทางลม และ
เพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันอันตรายทั้งแก่ผู้เล่นและผู้แสดง ส าหรับการตั้งเสา -ปักจอ จะมี
นายอ่อน ศุภนคร เป็นผู้รับผิดชอบ 
 3. วิธีการตั้งเสา-ปักจอ จะต้องท าพิธีขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อน แล้วจึงเริ่ม
ลงมือเรียกว่า “ชมบ” มีลักษณะเป็นกระทงกาบกล้วยประดับด้วยหมากพลู ดอกไม้ ธูป เทียน 
กรรมวิธีการตั้งเสา-ปักจอ มิได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ แต่จะต้องกระท าเวลาถอนเสาเก็บจอด้วย 
และต้องท่องคาถาเช่นเดียวกัน แต่เป็นคนละบทกับตอนตั้งเสาในครั้งแรก 
 4. การให้แสง ปัจจุบันเปลี่ยนจากการใช้แสงไฟจากไต้และกะลามาเป็นไฟฟ้า
แบบสปอร์ตไลท์แทน แต่มีข้อเสียตรงที่ว่าแสงมันจะไม่พริ้วเหมือนแสงไต้ ท าให้ภาพที่ออกมาดู
ไม่สวยงาม 
 5 การเตรียมตัวหนัง ผู้เตรียมตัวหนังหรือที่เรียกว่า คนออกหนัง จะต้องรู้และ
เข้าใจเนื้อเรื่องที่แสดงเป็นอย่างดี เพราะจะต้องจัดเรียงตัวหนังตามล าดับการแสดงและจัดวางให้
เรียบร้อย 
 6. คนเชิดหนัง เป็นผู้ท าให้ตัวหนังดู มีชีวิตชีวาสามารถแสดงให้ผู้ดู เห็น
อากัปกิริยาของตัวหนังบนจออีกด้วย การเชิดหนังจะต้องสอดคล้องกับบทพากย์บทเจรจาและ
ดนตรี การแสดงหนังใหญ่คนเชิดต้องแต่งตัวให้สวยงาม เพราะคนดูจะดูคนเชิดไปด้วย 
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 7. คนพากย์และเจรจา คนพากย์และเจรจามี 2 คน ท าหน้าที่พากย์และเจรจา
เพื่อด าเนินเรื่อง คนพากย์นอกจากพากย์แล้วจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีด้วยว่า จะใช้เพลงอะไร
ประกอบการแสดง การพากย์ก็จะต้องเข้าใจกันดีระหว่างผู้เชิดกับผู้พากย์ ตอนใดขึงขัง ตอนใด
อ่อนโยนหรือตอนใดนอบน้อมโดยเฉพาะหนังเฝ้า ซึ่งตัวหนังน่ังพนมมือ ก็จะต้องโน้มไปข้างหน้า
เล็กน้อยเชิงก้มศีรษะรับค าสั่งหรือราชโองการ ความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เชิดหนัง กับผู้พากย์ก็
เช่นเดียวกับการแสดงโขน โดยที่ตัวโขนก็จะต้องเข้าใจเรื่องแต่ละตอน คนพากย์ก็จะต้องเข้าใจ
ลีลาการร า และการท าท่าทางที่เรียกว่า “ภาษาท่า” 
 8. บทไหว้ครูและบทพากย์ จากการสอบถามนายปี ศุภนคร ทราบว่าบทไหว้ครูที่
คณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ใช้อยู่นั้นเป็นบทที่ได้มาแต่โบราณจึงเข้าใจว่าน่าจะมีที่มาจากที่
เดียวกันคือ จากบทพากย์รามเกียรติ์ ครั้งกรุงเก่า คือ ตอนศึกทศกัณฐ์ และตอนหนุมานอาสา 
 9. ดนตรี ดนตรีประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ คือ วงปี่พาทย์ คณะ
ศิษย์ศรทองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องห้า แต่บางงานก็ใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เพื่อให้
ครึกครื้นและสนุกสนานยิ่งขึ้น เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ปี่ใน กลองทัด กลองสองหน้า ตะโพน 
ฆ้องวงใหญ่ และระนาดเอก 
 10. การไหว้ครู ทุกครั้งที่มีการแสดง จะต้องท าพิธีไหว้ครู โดยตั้งเครื่องบัดพลี
ถวายตามโบราณ เพื่อสวัสดิมงคลของผู้เล่นหนัง พิธีไหว้ครู เพิ่มด้วยการเชิญหนังครู 3 ตัว มี
พวงมาลัยคล้องอย่างสวยงามวางไว้หน้าจอ ตัวฤาษี จะอยู่กลางระหว่างพระนารายณ์ และ            
พระอิศวร 
 11. การเบิกโรง บทเบิกโรงที่น ามาเล่นคือ บทลิงขาวจับลิงด า หรือที่เรียกว่าจับ
ลิงหัวค่ า การแสดงเบิกโรง “จับลิงหัวค่ า” หรือ “ลิงขาวจับลิงด า” เป็นการแสดงก่อนการแสดง
หนังใหญ่อีกทั้งยังเป็นที่นิยมเล่นของหนังตะลุง และโขนโบราณ โดยกล่าวถึงพระฤาษีตนหนึ่ง
เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้มากมาย สัตว์เหล่านี้อยู่กันอย่างสงบสุข จะมีแต่ลิงด าตัวหนึ่งเท่านั้นที่คอย
ระรานสัตว์ตัวอื่นๆ พระฤๅษีจึงให้ลิงขาวจับมา ลิงขาวเม่ือจับได้ก็จะฆ่าเสีย แต่พระฤๅษีห้ามไว้ 
แล้วสั่งสอนลิงด าก่อนที่จะปล่อยไป ถือเป็นการสอนที่ให้แง่คิดแก่คนดู คือ เรื่องของธรรมะย่อม
ชนะอธรรม (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, 2553ข, หน้า 15-17) 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ หมายถึง การแสดงหนังใหญ่
ของวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตัวหนังใหญ่ได้มาจากการแกะสลักตัวหนังใหญ่        
วัดดุสิตาราม บางกอกน้อย ธนบุรี จากมหาเพียร ปิ่นทอง และจากฝีมือช่างชาวบ้านบางมอญ
จัดท าขึ้น ปัจจุบันมีประมาณ 300 ตัว 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดจากพัฒนาการทางสมองในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมีทั้งทางตรง และทางอ้อม ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมาไว้ ดังนี้ 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, หน้า 29) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคล อันเป็นผล
มาจากการเรียนการสอนหรือมวลประสบการณ์ท้ังมวลที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 
 ชนาธิป พรกุล (2544, หน้า 44) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า
เป็นความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 สมพร  เชื้อพันธ์ (2547, หน้า 53) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัด
ได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 พิมพันธ์  เดชะคุปต์, และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวไว้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
 ปราณี  กองจินดา (2549, หน้า 22) กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 2. จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสติปัญญาหรือเรียกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 67-75) ได้จ าแนกความสามารถออกเป็น 6 ระดับ 
จากความสามารถขั้นต่ าไปสูง ได้แก่ 
 1. ความจ า คือ การระลึกได้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะ
โดยวิธีใดก็ตาม เช่น จากการเรียนในห้องเรียน ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น พฤติกรรมด้าน
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ความรู้ยังจ าแนกได้อีก 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ความรู้เฉพาะเรื่อง ความรู้ในการด าเนินการ และ
ความรู้รวบยอด 
 2. ความเข้าใจ คือ ความสามารถตั้งแต่ขั้นนี้ถึงขั้นประเมินผล ถือว่าเป็น
ความสามารถขั้นสติปัญญา ซึ่งเป็นผลเอาความรู้จากประสบการณ์ในขั้นความรู้ความจ ามา
รวมกันจนกลายเป็นความรู้ชนิดใหม่ โดยมี 3 ลักษณะ คือ การแปรความ การตีความ และการ
ขยายความ 
 3. การน าไปใช้ คือ ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนรู้มาแล้ว
ไปแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
 4. การวิเคราะห์ คือ ความสามารถแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น            
ส่วนย่อย ๆ ท าให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจน สามารถค้นหาความจริง 
ต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้น ๆ ได้  การวิเคราะห์มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความส าคัญ 
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 5. การสังเคราะห์ คือ ความสามารถน าองค์ประกอบย่อย ๆ ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่ง
ขึ้นไปมารวมเป็นเรื่องราวเดียวกัน เพื่อให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แปลกใหม่ 
การสังเคราะห์มี 3 ประเภท คือ การสังเคราะห์ข้อความ การสังเคราะห์แผนงาน และการ
สังเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 6. การประเมินค่า คือ ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของเนื้อหาและ
วิธีการต่าง ๆ โดยสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ว่าเหมาะสม มีคุณค่า ดี เลว การประเมินค่าต้องอาศัย
เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ มี 2 ลักษณะ คือ การตัดสินใจโดยอาศัยข้อเท็จจริง และการ
ตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก เป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้ปรากฏตามเนื้อเรื่องนั้น ๆ  
 กรนิษา มีรัตน์ (2552, หน้า 65) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
การตรวจสอบความรู้ของนักเรียนในสิ่งที่ได้เรียนผ่านไปแล้วว่าบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ เพื่อจะมีการปรับปรุงในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการตรวจสอบจะได้ผลที่
ชัดเจนแม่นย ามากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ แบบทดสอบที่ใช้วัดมีคุณภาพเพียงไร ฉะนั้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลของ
ผู้เรียน 
 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงทางด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดความรู้ทางสติปัญญาที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้ ความสามารถ 6 ระดับ คือ 
ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า 
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 3. คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้แก่ คุณลักษณะของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
 ชวาล แพรัตกุล (2520, หน้า 123-136) ได้เสนอคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
ดังนี ้
 1. ต้องเที่ยงตรง (validity)หมายถึงคุณสมบัติที่จะท าให้ผู้ใช้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดผล ได้อย่าง
ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย 
 2. ต้องยุติธรรม (fair)คือ ค าถามที่ดีจะไม่ชี้แนะให้เด็กฉลาดเดาได้ถูกต้อง หรือ
เด็กขี้เกียจดูหนังสือเพียงลวกๆ ก็ตอบได้ ข้อสอบที่ดีจะต้องไม่ล าเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ 
 3. ต้องถามลึก (searching)คือ ค าถามจะไม่ถามเพียงความรู้ ความจ า แต่จะต้อง
ให้นักเรียนน าความรู้จากต าราไปวิเคราะห์ไปขยายและน าไปใช้ ค าถามที่ดีนั้นนักเรียนจะตอบได้
ต้องใช้สมองคิด 
 4. ต้องยั่วยุเป็นตัวอย่าง (exemplary)คือค าถามจะต้องท้าทายให้นักเรียนคิดและ
ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น เมื่อสอบแล้วเกิดรอยประทับใจที่ดี 
 5. ต้องจ าเพาะเจาะจง (definite)คือ เม่ือนักเรียนอ่านค าถามแล้วก็จะเข้าใจแจ่ม
ชัดว่าครูถามอะไร ต้องการให้คิดให้ท าอะไร จะต้องได้คลุมเครือ 
 6. ต้องเป็นปรนัย (objectivity)คือมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 
  6.1  มีความแจ่มชัดในความหมายของค าถาม 
  6.2  มีความแจ่มชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน 
  6.3  มีความแจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนนน้ัน ๆ 
 7. ต้องมีประสิทธิภาพ (efficiency)คือ ข้อสอบจะต้องให้คะแนนที่เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้มากที่สุด ภายในเวลา แรงงานและการลงทุนที่น้อยท่ีสุด 
 8. ต้องมีความยากพอเหมาะ (difficulty) คือ ข้อสอบที่ดีนั้นจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนท่ีสอบได้ ควรจะเท่ากันหรือสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเล็กน้อย 
 9. ต้องมีอ านาจจ าแนก (discrimination)คือข้อสอบที่ดีจะสามารถแยกนักเรียน
ออกเป็นประเภทๆ ได้ทุกชั้นทุกระดับ อ านาจจ าแนกที่ดีเด็กเก่งจะตอบถูกมากกว่าเด็กอ่อน
เสมอ 
 10.  ต้องเชื่อถือได้ (reliability)คือ ข้อสอบที่ดีนั้นจะสามารถให้คะแนน ได้คงที่
แน่นอน 
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 ไพศาล หวังพานิช (2526, หน้า 137) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ คือ 
 1. การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ลักษณะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปของการกระท าจริง
ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้ต้องใช้ข้อสอบ
ภาคปฏิบัติ (performance test) 
 2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอัน
เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ สามารถ
วัดได้โดยใช้ “ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (achievement test) 
 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
 1. ด้านความรู้ ความคิด (cognitive domain)พฤติกรรมด้านนี้เป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ทางด้านสติปัญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ดังนี ้
  1.1 ด้านความรู้  ความจ า หมายถึง ความสามารถที่ระลึกถึงเรื่องราว
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ 
  1.2  ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความส าคัญของ 
เรื่องย่อ การแปลความ การตีความหมายและขยายความหมายของเรื่องได้ 
  1.3  ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หรือหลักวิชาที่
เรียนมาแล้วไปใช้ในสถานการณ์จริง ๆ หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึง 
  1.4  ด้านการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ 
หรือวัตถุสิ่งของเพื่อต้องการค้นหาสาเหตุเบื้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความระหว่าง
ส่วนรวมระหว่างตอน ตลอดจนหาหลักการที่แฝงอยู่ในเร่ือง 
  1.5  ด้านการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถน าเอาความรู้มาจัดระบบใหม่ 
เป็นเร่ืองใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม มีความหมายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
  1.6 ด้านการประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล เรื่องราววัสดุ
สิ่งของอย่างมีหลักเกณฑ์ 
 2. ด้านความรู้สึก (affective domain) พฤติกรรมด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับ 
การเจริญเติบโต พัฒนาการด้านความรู้สึก คุณค่า ความซาบซ้ึงและเจตคติต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 3. ด้านการปฏิบัติการ (psycho-motor domain)พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติและด าเนินการ เช่น การทดลอง เป็นต้น 
 รวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2545, หน้า 242-245) กล่าวว่า ลักษณะหรือรูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอนจะนิยมใช้รูปแบบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมี 3 
รูปแบบ ดังนี ้
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 1. ประเมินผลเพื่อวินิจฉัย ผู้สอนนิยมใช้ก่อนสอน เพื่อประเมินและวินิจฉัย
ความสามารถของผู้เรียน ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น หรือทักษะของผู้เรียน จุดประสงค์
การประเมินในลักษณะนี้ เป็นการพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
รูปแบบง่าย ๆ ได้แก่ การสังเกต การพูดคุย หรือการสอบถาม ส าหรับรูปแบบที่ยากขึ้นไปและ
ต้องใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบโดยทั่ว ๆ ไป 
ที่ครูสร้างขึ้น 
 2. ประเมินผลย่อยระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถ
ทักษะของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนในส่วนย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอน ได้ทราบผล
การประเมินเพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาผลของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และอีกจุดประสงค์หนึ่ง
เพื่อให้ผู้สอนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ความสนใจ และ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 3. ประเมินผลรวมเม่ือสิ้นสุดการเรียน เป็นการประเมินผลเพื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน ด้านความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ทักษะ ความสามารถใน
ด้านต่างๆ โดยให้ท าแบบทดสอบ การเขียนค าตอบ เป็นการพิจารณาขั้นสุดท้าย รวมทั้งการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการให้คะแนน เพื่อพิจารณาระดับความสามารถ เป็นการประเมิน
เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ผลของการประเมิน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน วิเคราะห์
แบบทดสอบที่ใช้ว่ามีค่าความยากง่าย เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาผลส าเร็จ
ในการสอนของผู้สอนด้วย 
 การพิจารณาแบบทดสอบที่ดี จะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
 1. มีความเที่ยงตรง แบบทดสอบไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม ต้องสร้างแบบทดสอบให้
มีความเที่ยงตรงสูง และสามารถใช้แบบทดสอบความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ โดยเฉพาะ
ตรงตามที่ผู้สร้างต้องการวัด ถ้าแบบทดสอบใดวัดความสามารถของผู้เรียนได้หลาย ๆ ด้านใน
เวลาเดียวกัน เป็นแบบทดสอบที่ไม่มีความเที่ยงตรง 
 2. มีความเชื่อม่ัน แบบทดสอบที่มีความเชื่อม่ันสูง จะมีความเที่ยงตรงได้เม่ือน า
แบบทดสอบไปใช้ทดสอบบุคคลกลุ่มเดียวกัน ในต่างวาระและโอกาสซึ่งในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกันและโอกาสต่างกัน แต่ไม่มีความรู้เพิ่มเติม แสดงว่าแบบทดสอบไม่มีความเชื่อม่ัน 
 3. เหมาะสมกับการน าไปใช้ หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีความเหมาะสมหลาย
ด้าน เช่น ความยาก-ง่าย  จ านวนข้อสอบ การให้คะแนน เวลาที่ใช้เหมาะสม 
 4. มีอ านาจจ าแนก แบบทดสอบที่ ดี จะต้องสามารถจ าแนกผู้ เ รียนที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความรู้ใกล้เคียงกันได้ คือผู้เรียนดีจะอยู่ในกลุ่ม
ผู้เรียนดี ผู้เรียนอ่อนจะอยู่ในกลุ่มผู้เรียนอ่อน จะเรียกได้ว่าแบบทดสอบนั้นมีอ านาจจ าแนกสูง 
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 กรนิษา มีรัตน์ (2552, หน้า 64) กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ ระดับความสามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียนไป เพื่อทราบถึงความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายชนิด 
ซึ่งแต่ละชนิดจะต้องเลือกให้ถูกต้องตามความต้องการ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ได้วางไว้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องผ่านการทดลองใช้
และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่าตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยการวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อม่ัน และค่าอ านาจจ าแนก สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ครูจะต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งวิธีการวัดผลและเครื่องมือในการวัดผลมี
หลายชนิดได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี ้
 บุญชม ศรีสะอาด (2537, หน้า 50-51) ได้เสนอลักษณะของเครื่องมือที่ใช้วัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 2 ประเภท ดังนี ้
 1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (criterion referenced test) หมายถึง แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนใช้ส าหรับใช้ตัดสินว่าผู้สอบมี
ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การวัดผลตรงตามจุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจส าคัญของ
ข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ 
 2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (norm referenced test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งสร้าง
เพื่อวัดให้ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจ าแนก
ผู้ตอบตามความเก่ง ความอ่อนได้ดี เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบประเภทนี้ การรายงานผลการ
สอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนที่ใช้ความสามารถในการให้ความหมาย และแสดงถึง
ศักยภาพของบุคคลนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
 ล้วน  สายยศ, และอังคณา  สายยศ (2539, หน้า 171-172) ได้กล่าวว่า แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็นข้อค าถามให้
นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอ (paper and pencil test) กับนักเรียนปฏิบัติได้จริง 
(performance test) ซึ่งแบบทดสอบประเภทนี้ แบ่งได้เป็น 2 พวกคือ 
 1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามที่ถามเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน
บกพร่องตรงไหนจะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดดูความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของครู 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมี
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คุณภาพดีสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมิน
ค่าของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอก
วิธีการสอบและยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นและ
แบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการในการสร้างข้อค าถามเหมือนกัน เป็นค าถามที่วัดเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่สอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมที่สามารถตั้งค าถามวัดได้ ซึ่งควรจัดให้ครอบคลุม
พฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1  วัดด้านความรู้ความจ า 
  2.2  วัดด้านความเข้าใจ 
  2.3  วัดการน าไปใช้ 
  2.4  วัดด้านการวิเคราะห์ 
  2.5  วัดด้านการสังเคราะห์ 
  2.6  วัดด้านการประเมินค่า 
 สมนึก ภัททิยธนี  (2548, หน้า 73) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่าน
มาแล้ว 
 พิสณุ  ฟองศรี (2549, หน้า 241) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(achievement test) ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อการประเมิน การวิจัย หรือเพื่อการเรียนการสอน การ
คัดเลือก ฯลฯ เพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด แบบวัดผลสัมฤทธิ์จะเป็นที่นิยม
กันมากซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
 1. แบบสอบมาตรฐาน (standardize test) เป็นแบบสอบที่ผ่านการทดลองใช้ 
และพัฒนาจนมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบที่ใช้ในระดับชาติของ
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องใช้สอบกับคนเป็นจ านวนมาก 
 2. แบบสอบที่ครูสร้าง (teacher-made test) เป็นแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นสอบตาม
รายวิชาที่สอนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
 บรรณฑิตย์  เป้าวิชัย (ม.ป.ป., หน้า 2) ที่กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทาง
สมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากประสบการณ์ทั้งปวงทั้งจากทางโรงเรียน และทางบ้าน 
แบบทดสอบประเภทนี้มุ่งจะวัดความส าเร็จในเชิงวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ชนิด 
ดังนี ้
 1. แบบทดสอบของครู (teacher-made test) เป็นชุดข้อสอบที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น
ซึ่งเป็นค าถามที่ถามเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อย
เพียงใด บกพร่องเรื่องอะไร เพื่อจะได้สอนซ่อมเสริมหรือดูความพร้อมในการขึ้นบทเรียนใหม่ 
เป็นต้น 
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 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test) แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้น
จากผู้เชี่ยวชาญ (experts) ในสาขาวิชาต่าง ๆ หรือจากครูที่สอนวิชานั้น ด้วยการผ่านการ
ทดลองหาคุณภาพหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งที่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ จึงสร้างเป็นเกณฑ์ปกติ 
(norms) ของแบบทดสอบนั้น ข้อสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแล้ว 
ยังมีมาตรฐานในด้านวิธีด าเนินการสอบแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการ
สอบบอกถึงวิธีการสอบว่าท าอย่างไร และมีมาตรฐานในการแปลคะแนนด้วย 
 กรอนลันต์ (Gronlund, 1993, pp.8-11) ได้กล่าวว่า ในการสร้างแบบทดสอบให้มี
คุณภาพได้นั้นจะต้องอาศัยหลักการสร้างที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ต้องนิยามพฤติกรรม หรือผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน โดยก าหนด
ในรูปแบบของจุดประสงค์การเรียนรู้ ของบทเรียนด้วยค าที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดและสังเกต
ได้ 
 2. ควรสร้างแบบทดสอบ ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทั้งหมดทั้งใน
ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้และระดับท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
 3. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นควรจะวัด พฤติกรรม หรือผลการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต้องก าหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรู้ที่จะวัดแล้วจึง
เขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
 4. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นควรประกอบด้วย ข้อสอบชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ให้มากที่สุด 
 5. ควรสร้างแบบทดสอบโดยค านึงถึงแผน หรือวัตถุประสงค์ของการน าผลการ
ทดสอบไปใช้ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และให้ทันใช้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น การใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน ส าหรับตรวจสอบพื้น
ฐานความรู้ของผู้เรียน เพื่อการสอนซ่อมเสริม และการใช้แบบทดสอบหลังการเรียนการสอน 
เพื่อตัดสินผลการเรียน 
 6. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นต้องท าให้การตรวจคะแนนไม่คลาดเลื่อนจากการวัด 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบที่วัดความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งแบบทดสอบนั้นมี 2 
แบบ ได้แก่ แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบปรนัย แต่แบบทดสอบที่วัดได้เที่ยงตรงมาก
ที่สุดคือ แบบทดสอบปรนัย ในการออกข้อทดสอบควรวัดทั้งความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และ
การน าไปใช้อาจเป็นแบบทดสอบของครู ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นเอง หรือแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการทดลองจนกระท่ังมีคุณภาพที่ดี 
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ทักษะปฏิบัติ 
 1. ความหมายของทักษะ 
  ทักษะเป็นการกระท าที่ต้องฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจึงจะเกิดความช านาญ ดังนั้น  
จึงมีผู้ให้ความหมายของทักษะดังน้ี 
      อัจฉราพร ทรัพย์แก้ว (2536, หน้า 25) กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง การกระท า     
ใด ๆ ด้วยความช านาญได้จากประสบการณ์และการฝึกฝน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ประสบการณ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 384) กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการ
กระท าอย่างช านาญ ดังนั้นหากกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างช านาญ เรียกได้ว่ามีทักษะในการ
กระท านั้น 
 กู๊ด (Good, 1973, p.536) ได้ให้ความหมายของทักษะ หมายถึง การเรียนรู้ การ
ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ท าให้คล่องแคล่วและถูกต้องแม่นย า ทั้งในด้านกิจกรรมทางกาย
หรือทางสมอง 
 ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972, p.194) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือ
ร่างกายในการท างานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ 
ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่
เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิด
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรม
หรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรงหรือความราบรื่นใน
การจัดการ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
ช านาญ ความสามารถและน าไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
 มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ ดังนี้ 
 สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2526, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ทักษะปฏิบัติ (skill) หมายถึง 
ความสามารถ ความช านาญกล้ามเนื้อของบุคคล ซึ่งเรียกกันว่าทักษะปฏิบัติหรือทักษะทาง
กล้ามเนื้อ การเกิดทักษะทางกล้ามเนื้อหรือทักษะปฏิบัติจึงเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เป็น
ผลผลิตจากการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง เช่น การตะไบ สกัดเลื่อย การใช้เครื่องมือจักรกล การเชื่อม
โลหะ การซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของกล้ามเนื้อที่แสดงออกในลักษณะของ
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญและช านาญที่ต้องอาศัยการฝึกหัดที่เหมาะสม 
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 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535, หน้า 50) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
หมายถึง การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการท างานของกล้ามเนื้อ โดยที่งานดังกล่าวต้องมีความซับซ้อน 
จะต้องอาศัยความสามารถในการบริหารเบื้องต้นของกล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การท างาน
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ของการตอบสนองกับ
ความรู้สึกที่ป้อนเข้า การท างานนี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกใน จะเกิดความช านาญ และ
ความคงทน 
 อภิชาติ อนุกูลเวช (2551, หน้า 64) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ คือ 
ความสามารถ ความช านาญของกล้ามเนื้อ ที่กระท าออกมาอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
รวดเร็วที่ต้องอาศัยการฝึกหัดอย่างเหมาะสม จึงจะท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน 
 ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972, p.195) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางร่างกายของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อและ
ร่างกายในการท างานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ 
ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสั่งงานของสมอง จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่
เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการฝึกฝน หรือถ้าหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว 
จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือ
การกระท า สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรงหรือความราบรื่นในการ
ปฏิบัติงาน 
 กาเย่ (Gagne, 1979, p.149) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติ (performance) ว่า
การปฏิบัติของทักษะปฏิบัติ จะถูกสะท้อนออกมาในการกระท าของการเคลื่อนไหวร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกล้ามเนื้อ การกระท าที่สังเกตได้ จะถูกท าให้เป็นมาตรฐานในรูปของ
ความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรง หรือความราบร่ืนในการจัดการ 
 3. การเต้นเสา 
  อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2542, หน้า 173) การฝึกเต้นเสานั้น เป็นการหัดให้           
ผู้แสดงตัวพระ ตัวยักษ์และตัวลิงยกเว้นเฉพาะตัวนาง ใช้จังหวะเท้าในการเต้นให้มีความ
สม่ าเสมอ มีก าลังขาแข็งแรง กระทืบฝ่าเท้าทุกส่วนลงกับพื้นโดยพร้อมเพรียงและมีน้ าหนัก    
เท่า ๆ กัน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการฝึกหัดโขน การเต้นเสาจะต้องยกขาและดึงส้น
เท้าให้สูง เกร็งหน้าขา ยกสลับขาซ้ายและขวาตามจังหวะ และเม่ืออาจารย์ผู้ฝึกสอนสั่งให้หยุด 
 4. การลงเหลี่ยม   
  อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2542, หน้า 173) ผู้ฝึกหัดจะต้องจบท่านิ่งลักษณะ
ร่างกายและศีรษะต้องตั้งตรงขาตั้งให้ได้เหลี่ยม รวมทั้งมีการลงเหลี่ยมเป็นการคัดส่วนขาให้
สามารถตั้งเหลี่ยมได้ฉากและม่ันคงท าให้ผู้แสดงเม่ือย่อเหลี่ยมจะมีทรวดทรงที่สวยงามตาม
ลักษณะประเภทของตัวโขน หัดบังคับและควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ให้อยู่ในท่าที่ต้องการฝึกขาแขน
และอกให้อยู่ในระดับคงที่ 
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 5. การเชิดโครงไม้ไผ่ 
  อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2542,  หน้า 173) การฝึกหัดเชิดตัวหนังใหญ่เบื้องต้น
นั้นผู้ฝึกจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โครงรั้งปลายไม้ทั้ง2ด้านด้วยเชือกในลักษณะครึ่งวงกลมแทนตัวหนัง 
ซึ่งจัดว่าเป็นการเชิดพื้นฐานของผู้ฝึกเชิดหนังใหญ่ซึ่งรายละเอียดและเทคนิคในการเคลื่อนไหว
ของตัวหนังเวลาเชิดแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและความช านาญของแต่ละบุคคล อาจจัดได้
ว่าเป็นการคล่องตัวในการเชิด หรือความงามในการเชิดหนังเฉพาะบุคคล  
 6. สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง 
  อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2542,  หน้า 173) ศิลปะการแสดงก็เปรียบได้กับศาสตร์
อื่นๆทั่วไป คือมีทั้งผู้ที่เก่งกาจและผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกฝนเพื่อจะเป็นคนเล่นละครที่เก่งต่อไป 
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องค านึงไม่น้อยไปกว่าทฤษฏีการแสดงก็คือ การฝึกฝนและส ารวจตัวเองใน
เรื่องของโลกที่ดีต่อการแสดง คุณสมบัติของนักแสดงที่ดี รวมทั้งมารยาทและเรื่องราวทั่วๆไป
ระหว่างแสดง 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ทักษะปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวของ
ร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งทักษะปฏิบัติเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัยกับสิ่งเร้า
ภายนอก ตั้งแต่ขั้นการเรียนรู้ การพร้อมปฏิบัติ การตอบสนองตามผู้ปฏิบัติน า การปฏิบัติและ          
การตอบสนองที่ซับซ้อน การปฏิบัตินั้นจะพิจารณาวิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่
ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดย
ทางอ้อมจากการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรง
กับความรู้สึกที่แท้จริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 
775) กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงพอ หมายความว่า 
พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบ เม่ือน า
ค าสองค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ได้มีผู้เชี่ยวชาญให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทัศนะดังนี้ 
 อุทัย หิรัญโต (2531, หน้า 272) ให้ความหมายขอความพึงพอใจว่า เป็นสิ่งที่ท า
ให้ทุกคนเกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าให้เกิด
ความสุข 
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 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 301) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ 
ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ และเขาได้รับการ
ตอบสนองตาม ความต้องการของเขา 
 ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 143) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกร่วมของบุคคลที่มีผลต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลที่เกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งม่ันที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานรวมท้ังการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 ภิญโญ สาธร (2537, หน้า 271) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความ       
พึงพอใจของบุคคลเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เขาได้รับ และในขณะเดียวกันก็ย่อมขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่เขาคิดว่าจะเกิดกับตัวเขาด้วย และส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 อัฎธพร มาข า (2543, หน้า 29) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่
บุคคลนั้นได้ 
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ            
สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า 
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้อง
มี  สิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้าง
สิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 775) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ  
 มอร์ส (Morse, 1953, p.247) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าสิ่งใดก็ตามที่
สามารถลดความตึงเครียดของมนุษย์ให้น้อยลง และความตึงเครียดนี้เป็นผลจากความต้องการ
ของมนุษย์ เม่ือมนุษย์ต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เม่ือใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป ท าให้เกิดความพึงพอใจขึ้นได้ 
 ทินฟิน, และแมคเคอร์มิค (Tiffin, & McCormick, 1965, p.349) กล่าวว่า ความ             
พึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (basic needs) ที่มี
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ความหมายเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจ ( incentive) และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
 แอปเปิลไวท์ (Applewhite, 1965, p.6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  
เป็นความสุขความสบาย ที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบาย 
ที่เกิดจากการเข้าร่วมได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมนั้น ๆ  
 วอลเลอร์สไตน์ (Wallerstein, 1971, p.256) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายและอธิบายว่า 
ความพึงพอใจเป็นขบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้
ว่ามีหรือไม่มี จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น การที่จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจ
จะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความพึงพอใจน้ัน 
 โวล์แมน (Wolman, 1973, p.384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 
หมายถึง ท่าทีทั่ว ๆไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่ต่อสิ่งต่าง ๆ 3 ประการ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
 ริซเซอร์ (Risser, 1975, p.45) กล่าวถึงความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ของแต่ละคนเกิดจากการได้รับประสบการณ์หรือบรรลุสิ่งที่คาดหวัง 
 แคมปล์เบลล์ (Campbell, 1976, p.117) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
ภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวัง 
หรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นการตัดสินใจของ
แต่ละบุคคล 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
  2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ 
   มาสโลว์ (Maslow, 1970, p.157) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ 
(hierarchy of needs theory) ตั้งแต่ระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุดเป็น 5 ขั้น โดย มาสโลว์ ได้
จ าแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับต่ า (lower-order) ได้แก่ 
ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความม่ันคง ส าหรับความต้องการในระดับสูง 
(higher-order needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับการยกย่อง และความ
ต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง 2 ระดับ คือ ความต้องการใน
ระดับสูงเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับต่ าเป็นความ
พึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน เป็นต้น 
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 1. ความต้องการระดับกายภาพ (physiological needs) เป็นความต้องการ
ทางร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ความต้องการ
เหล่านี้ ได้แก่ อากาศ น้ า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
มนุษย์จะมีความต้องการในล าดับถัดไปเมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว 
ดังนั้น ในขั้นแรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยการจ่ายค่าจ้างและ
ผลตอบแทนเพื่อให้พนักงานสามารถน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่งที่จ าเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตของแต่ละคน 
 2. ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (safety or security needs) เม่ือ
ความต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยก็จะเข้า
มามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการ
ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกาย ได้แก่ การมีความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นต้น ส่วนความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงานม่ันคง การท างานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอ
จะมีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อไป อันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือ
การพิจารณาเลือกงานใหม่ แต่ตราบใดที่ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการที่จะได้รับความม่ันคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 
 3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เม่ือความต้องการทั้ง 2 
ประการได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความ
เอื้ออาทร ความเป็นมิตร ที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างท างานเป็นกระบวนกลุ่ม (group process) และมีลักษณะเป็น
การร่วมมือร่วมใจ (collaboration) ในการท างานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (competition) 
ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการ
ยกย่องชมเชยเม่ือมีโอกาสอันควร 
 4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม (esteem needs) 
หมายถึง ความเชื่อม่ันในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ การรับถือตนเอง ความเป็น
อิสระและเสรีภาพในการท างาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคน
ทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงในองค์การ หรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลส าคัญ ๆ ล้วนเป็นการ
ส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น 
 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เม่ือมนุษย์
ได้รับการตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะท างานเพื่องานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่
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ไหน และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงาน 
ที่ท า และท าเพราะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด 
  2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจและสุขปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg) 
   ทฤษฎีแรงจูงใจและสุขปัจจัย(hygiene-motivatior theory) เป็นแนวความคิด 
ของนักจิตวิทยาชื่อ เฮอร์เบอร์ก เฟรดเดอร์ริก (Herzberg Frederick) โดยเชื่อว่ามนุษย์มี
ส่วนประกอบทางด้านความต้องการ 2 ส่วน คือ (Herzberg, et al., 1959, อ้างถึงใน อาทิตย์           
โก้สกุล, 2542, หน้า 124)  
 2.2.1 ส่วนที่จูงใจ (motivator) เป็นความต้องการที่แสวงหาความก้าวหน้า 
ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจ ส่วนที่จูงใจเป็นปัจจัยที่สามารถ
สนองความต้องการดังกล่าวประกอบด้วย 
  1)  การได้รับการยอมรับ (recognition) 
  2)  การได้รับความส าเร็จ (achievement) 
  3)  งานที่ตื่นเต้นและท้าทาย (work it self) 
  4)  โอกาสเจริญเติบโต (possibility of growth) 
  5)  ความก้าวหน้า (advancement) 
 2.2.2 ส่วนท่ีเป็นสุขปัจจัย (hygiene) เป็นความต้องการที่จะหลบหลีกความ
เจ็บปวด ปัจจัยท่ีตอบสนองความต้องการเหล่านี้คือ 
  1)  เงินเดือน ค่าจ้าง (salary, wage) 
  2)  นโยบายและระบบการบริหารงาน ( company policy 
administration) 
  3)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relations) 
  4)  สภาพการท างาน (working conditions) 
  5)  การควบคุมดูแล (supervision technique) 
 จากทฤษฎีการจูงใจและสุขปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก จะเห็นได้ว่าปัจจัยการ             
จูงใจ เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพึงพอใจในการท างาน ส่วนสุขปัจจัย เป็นตัวสร้างความไม่พึงพอใจ
ในการท างานและเป็นตัวขัดขวางการจูงใจไม่ให้เกิดขึ้น ฉะนั้น จะต้องบ ารุงรักษาให้ สุขปัจจัย 
อยู่ในสภาพหรือระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
  2.3 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
   ดักลาส แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1969, pp.34-48) ได้กล่าวถึงพื้นฐานของ
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ไว้ดังต่อไปนี้ 
   ทฤษฎี X  1) คนส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วไม่ชอบท างาน 
    2) คนส่วนใหญ่ขาดความทะเยอทะยาน และต้องช่วยกันท างาน 
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    3) คนส่วนใหญ่ชอบท างานตามที่ได้รับค าสั่ง ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
    4) คนส่วนใหญ่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
    5) คนส่วนใหญ่ถูกหลอกง่ายและไม่ฉลาด 
   ทฤษฎี Y  1) คนไมไ่ด้มีความเกียจคร้าน 
    2) คนไม่ชอบการบริหารงานด้วยการใช้อ านาจ แต่ชอบที่จะมี     
ส่วนร่วมในการบริหาร 
    3) คนชอบที่จะตั้งเป้าหมายของตนเอง มากกว่าที่จะให้คนมา
ก าหนดเป้าหมายให้ 
    4) คนมีความรับผิดชอบ 
   จากทฤษฎีความต้องการพื้นฐานข้างต้นที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า ทฤษฎี
ของมาสโลว์, เฮอร์เบอร์ก, และแมคเกรเกอร์ มีความสัมพันธ์กันดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีของมาสโลว์ , เฮอร์เบอร์ก, และ                  

แมคเกรเกอร ์
 

มาสโลว์ เฮอร์เบอร์ก แมคเกรเกอร์ 
ความต้องการระดับสูง 
 - ความส าเรจ็ในชีวิต 
 - ก า รยอมรั บนั บถื อ
ชื่อเสียง 

ปัจจัยจูงใจ 
 - การยอมรับ 
 - ความส าเร็จ 
 - ความก้าวหน้า 
 - ลักษณะงาน 

ทฤษฎี Y 
 - ความพึงพอใจในช่ือเสียง 
 - ความต้องการความส าเร็จ 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความคิดริเริ่ม 
 - การควบคุมตนเอง 

ความต้องการระดับต่ า 
 - ด้านสังคม 
 - ความปลอดภัย 
 - ด้านร่างกาย 

สุขปัจจัย 
 - นโยบายการบริหาร 
 - เงินเดือน ค่าจ้าง 
 - ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
 - การบริหารงาน 
 - สภาพการท างาน 

ทฤษฎี Y 
 - ชอบให้ใช้ค าสั่ง 
 - การบังคับและลงโทษ 
 - ขาดความคิดริเริ่ม 
 - ไม่กระตือรือร้น 

 
ที่มา : อาทิตย์ โก้สกุล, 2542, หน้า 127 
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  2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation theory) ทฤษฎีแรงจูงใจเชื่อกันว่าการเกิด
พฤติกรรม มีสาเหตุต่าง ๆ กัน จึงอธิบายความเชื่อม่ันว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้เ ม่ือมีสิ่งเร้า
มาเป็นเครื่องชักน า และท าให้เกิดการตอบสนองในรูปของพฤติกรรม ทฤษฎีนี้ เน้นสิ่งเร้าที่เกิด
จากภายนอกมากกว่าสิ่งเร้าภายใน แม้แต่ความต้องการหรือแรงขับที่เกิดขึ้นก็ถือเอาเฉพาะที
สังเกตเห็นได้ 
 การจูงใจหรือแรงจูงใจ (motivation) จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแก่บุคคล
ในการใช้ความพยายามผลักดันให้เกิดการกระท าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่แน่นอน เพื่อมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ แรงจูงใจภายในเกิดมาจากความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคลกับสิ่งที่
มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ส่วนแรงจูงใจภายนอกเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีแรงจูงใจมักเน้นที่
กระบวนการ โดยยอมรับว่าแรงจูงใจเป็นผลที่เกิดจากความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ความเป็นเสมือนเครื่องมือ และการมีคุณค่าที่เหมาะสม หรือคุณค่าสอดคล้องตามความต้องการ
ของแต่ละคนจึงจะส่งผลแต่แรงจูงใจ ทฤษฎีความคาดหวังยังมีมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการ
จูงใจ ครอบคลุมกว้างขวางทั้งสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับการท างานทั้งหมด โดยสาระทฤษฎีนี้
เชื่อว่าแรงจูงใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นถ้าตนสามารถคาดหวังได้ว่าเม่ือท างานส าเร็จแล้วก็จะได้รับ
สิ่งที่ต้องการได้จากงานนั้น ทฤษฎีความคาดหวังเห็นว่าคนเราย่อมมีเหตุผลที่จะคิดว่าตนต้องท า
อะไรบ้างจึงควรได้รับรางวัลผลตอบแทน และรางวัลผลตอบแทนต้องมากเท่าไรจึงลงมือท างาน
นั้น 
  2.5 ทฤษฎีความคาดหวัง 
   ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory) แนวคิดในการอธิบายความ
คาดหวังของลอตเตอร์ (Rotter, 1966, p.258) แบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับ
ความคาดหวังทั่วไป ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (specific expectancies) สะท้อนให้เห็น
ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในอดีตกับความคาดหวังทั่วไป 
(generalized expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึง
กัน หรือเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ (สันติชัย ค าสมาน, 2534, หน้า 51) ได้อธิบายความคาดหวังใน
ลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วยตัดสินใจในการกระท าว่ามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความคาดหวัง 2 
ประการ คือ พิจารณาเป้าหมายที่จะไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงไร (valance) และพิจารณา
ว่าสิ่งที่กระท าสามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงไร (expectancy) โดยทั้ง 2 ประการนี้มี
ความสัมพันธ์กันและความคาดหวังในการท างานสู่เป้าหมายนี้ได้มีแนวคิดส าคัญตามทฤษฎีการ
ตั้งเป้าหมาย (goal-setting theory) เสนอโดย เอควิน (Edwin, 1976, pp.48-50) ที่เห็นว่าจิตใจ
ของมนุษย์เรานั้นโดยธรรมชาติจะถูกกระตุ้นโดยเป้าหมาย (goal) ให้ต้องแสดงพฤติกรรมตาม
เป้าหมาย และความตั้งใจของตน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
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   เม่ือศึกษารายละเอียดด้านองค์ประกอบความคาดหวังแล้ว (สังเวียน             
อ่อนแก้ว, 2536, หน้า 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคาดหวังไว้ 3 ประการคือ 
 1. การคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น บุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่
กับในใจเขามีการคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขามีการผลิต
เพิ่มขึ้น        เขาจะได้รับการยกย่อง เขาก็จะตัดสินใจท างานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มี
การผลิตเพิ่มขึ้น เขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลย เขาก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษ
แต่อย่างใด 
 2. ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น ผลที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้น
ได้ก่อให้เกิดความพอใจหรือมีคุณค่าแก่เขาเหียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขาท างานหนักขึ้น 
เขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการท างานหนักขึ้นท าให้เขาได้
ค ายกย่องชมเชยซึ่งไม่ใช่เงิน ก็จะท าให้เขามีความพอใจน้อย 
 3. ความคาดหวังเกี่ยวกับก าลังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน ความ
คาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จจะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของบุคคลนั้นว่าจะปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นหรือไม่ 
   รักชนก โสภาพิศ (2542, หน้า 68-69) กล่าวว่าทฤษฎีความคาดหวังมีอยู่
หลายฉบับที่นักทฤษฎีแต่ละคนน าเสนอโดยมีสาระที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่รู้จักยอมรับกัน
มากเป็นของวรูม (Vroom, 1970, pp.91-103) และฉบับของพอร์เตอร์ (Porter) กับลอว์เลอร์ 
(Lawler) ที่เห็นพ้องกันว่าแรงจูงใจเป็นผลที่เกิดมาจากความเชื่อ 3 ประการของมนุษย์ ได้แก่ 
   1. V มาจากค าว่า Valence หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มีต่อ
ผลลัพธ์ (outcomes) ของการกระท า ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดของความพึงพอใจของมนุษย์ 
ระดับของความพึงพอใจที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์นั้น ๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่า
ที่แท้จริงของผลลัพธ์นั้นเสมอไป เช่น มนุษย์เลือกท างานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะ
ต้องการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่
เลือกท างานเพราะว่างานนั้นมีคุณค่าตามอุดมคติ อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการท างาน
เน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   2. I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง ความเชื่อถือ วิธีการในการ
เชื่อมโยงผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง เช่น นักเรียนเชื่อว่าการเรียนจะเป็น
วิธีการไปสู่การสอบได้การสอบได้เป็นวิธีการที่น าไปสู่การได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
จะน าไปสู่การบรรจุเข้าท างาน 
   3. E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง การคาดการณ์จากความเชื่อว่า
ผลลัพธ์จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเชื่อม่ันว่าจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ตั้งไว้ ย่อมท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจ
เลือกท าอะไร และท าอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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 3. ประเภทของความพึงพอใจ 
      ทฤษฎีของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg, et al., 1959, p.125) ได้แบ่งประเภทของ
ความพึงพอใจออกเป็น 2 ลักษณะตามปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ 
  1. ความพึงพอใจที่เกิดจากปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ความพึงพอใจที่เกิดจากความมี
ส านึกในการท างาน ผลสัมฤทธิ์ ความเจริญเติบโตของงาน ความก้าวหน้า รายได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เทคนิคการนิเทศงาน ความรับผิดชอบในการท างาน นโยบาย
ในการท างาน นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน สภาวะของงาน ตัวของงานที่ท า 
สภาพและปัจจัยส่วนตัวของผู้ที่ท างาน ตลอดจนความม่ันคงในการท างาน ความพึงพอใจ
เบื้องต้นน้ีสามารถสังเกตได้จากผลงานที่ท า 
  2. ความพึงพอใจที่เกิดจากปัจจัยระดับสูง ส่วนใหญ่จะเป็นความพึงพอใจที่เกิด
จากความรู้สึก เช่น ความรู้สึกอันเกิดจากสามัญส านึกที่มีต่องานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ความรู้สึกที่มีต่อความเจริญเติบโตของงาน ต่อความรับผิดชอบในการท างาน ต่อกลุ่มผู้ร่วมงาน 
ต่อการเพิ่มหรือลดความม่ันคงในการท างานความรู้สึกที่มีต่อความยุติธรรม ความรู้สึกภูมิใจต่อ
ความเสมอภาคหรือรู้สึกละอายต่อความไม่เสมอภาค รวมท้ังความรู้สึกที่มีต่อรายได้ที่ได้รับ 
  ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นได้ แต่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออกทางพฤติกรรม แต่การแสดงออกของมนุษย์เราค่อนข้างซับซ้อน จึงท าให้การวัดความ
พึงพอใจโดยตรงเป็นไปได้ยาก แต่สามารถวัดโดยอ้อมได้จากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นแทน
ด้วยการแสดง ความคิดเห็น 
 4. วิธีการสร้างความพึงพอใจ 
 การศึกษาจะมีความสัมพันธ์และความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน ต้องมีการสร้าง
ความพอใจในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความ
พึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ให้ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจ ซึ่งในปัจจุบันผู้สอนเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้
การกระท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน มีแนวความคิดพื้นฐานที่
ต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่สูง
กว่าผู้ที่ไมไ่ด้รับการตอบสนองทักษะตามแนวคิดดังกล่าว 
 2. ผลของการปฏิบัติงานไปสู่ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจ และการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่
ผลของการตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวัล
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หรือผลตอบแทนภายใน (intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก (extrinsic rewards) 
โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของการตอบแทนที่ได้
รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น โดยมีนักการศึกษากล่าวถึงแนวคิดไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 สกินเนอร์ (Skinner, 1971, p.52) มีความเห็นว่าการปรับพฤติกรรมไม่สามารถ
ท าได้โดยเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม คือ 
เสรีภาพและความภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของการศึกษา โดยการท าให้มีความเป็น
ตัวของตัวเอง รับผิดชอบต่อการกระท า เสรีภาพ คือ ความเป็นอิสระจากการควบคุมวิเคราะห์ 
ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้แก่สิ่งแวดล้อมนั้น โดยท าให้อ านาจการควบคุมอ่อนลง 
จนเกิดความรู้สึกว่าตนเองมิได้ถูกควบคุม หรือต้องแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่เนื่องมาจากการ
กระท าที่ควรได้รับการยกย่องยอมรับมาเท่าไร จะต้องเป็นการกระท าที่ไม่มีการบังคับหรือ
ควบคุมใด ๆ มาก นั่นคือ สัดส่วนปริมาณของการยกย่องยอมรับที่ให้แก่การกระท า จะเป็นส่วน
กลับกับความเด่น หรือความส าคัญของสาเหตุที่จูงใจให้กระท า นอกจากนี้ สกินเนอร์ (Skinner) 
ได้ให้ข้อคิดกับครูว่า จงท าให้เด็กเกิดความเชื่อว่า เขาอยู่ในความควบคุมของตัวเขาเอง แม้ผู้
ควบคุมท่ีแท้จริง คือ ครู 
 ไวท์ (White, 1967, p.1) ได้กล่าวถึงจังหวะของการศึกษามี 3 ขัน้ตอนดังน้ี 
 1. การสร้างความพึงพอใจ โดยให้นักเรียนได้รับสิ่งใหม่ ๆ มีความตื่นเต้น พอใจ
ในการได้พบและเกิดสิ่งใหม่ ๆ  
 2. การท าความกระจ่าง โดยมีการจัดระบบระเบียบ ให้ค าจ ากัดความ มีการ
ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
 3. การน าไปใช้ โดยน าสิ่งใหม่ท่ีได้มาไปจัดสิ่งใหม่ ๆ ที่จะได้พบต่อไป เกิดความ
ตื่นเต้นที่จะเอาไปจัดสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา 
 5. การวัดความพึงพอใจ 
      เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2537, หน้า 32) ได้กล่าวถึง เครื่องมือประเภทมาตราวัด
ทัศนคติไว้ว่า เป็นข้อความที่ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลทางด้านจิตพิสัย เช่น ความคิดเห็น ความ
สร้างสรรค์ทัศนคติต่าง ๆ เป็นต้น มาตราวัดทัศนคติมีอยู่หลายชนิด แต่ในการวิจัยเทคโนโลยี
การศึกษานิยมใช้มาก คือ วิธีของลิเคิร์ท (Likert) การวัดทัศนคติตามวิธีนี้จะก าหนดช่วง
ความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ 
  การสร้างมาตราวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท 
  1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใคร ที่มีต่อสิ่งใด 
  2. ให้ความหมายของทัศนคติต่อสิ่งที่จะศึกษานั้นให้แจ่มชัดเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่
เป็นประเด็นหรือเรื่องที่จะสร้างแบบวัดนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง 
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  3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญ ๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให้
ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม และต้องมีข้อความที่เป็นไปในทางบวกและลบมากพอต่อการน าไป
วิเคราะห์ แล้วเหลือจ านวนข้อความที่ต้องการ 
  4. ตรวจข้อความที่สร้างขึ้น ซึ่งท าได้โดยผู้สร้างข้อสอบเองและน าไปให้ผู้ มี
ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิ่งที่
ศึกษา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนลักษณะการตอบกับข้อความที่สร้างว่า
สอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด เช่น พิจารณา ควรจะให้ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยเฉย ๆ 
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือชอบมากที่สุด ชอบมาก ปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อย
ที่สุด เป็นต้น 
  5. ท าการทดลองขั้นต้นก่อนที่จะน าไปใช้จริง โดยการน าข้อความที่ได้ตรวจสอบ
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหน่ึง เพื่อตรวจสอบความขัดเจนของข้อความและภาษา
ที่ใช้อีกครั้งหนึ่ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อม่ันของมาตราวัดทัศนคติทั้งชุดด้วย 
  6. ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก โดยทั่วไปที่นิยมใช้คือ 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ส าหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5 ส าหรับคะแนนทางลบ 
ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในทางปฏิบัติ 
 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 คันธรส  เฟื่องจรัส (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
หน่วยการเรียนรู้จังหวัดสระแก้วส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนการวิจัยที่
ส าคัญ คือ การสร้างหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตรและการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร   
 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ จังหวัดสระแก้ว 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 งามตา เพชรคอน (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การอนุรักษ์
ท้องถิ่นเรื่องผักพื้นบ้านส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื้อหา 4) จัดเนื้อหา 5) เลือก
ประสบการณ์การเรียนการสอน 6) การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 7) การประเมินผล
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และได้หลักสูตรฉบับร่างซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมาย 3) 
โครงสร้างหลักสูตร 4) ค าอธิบายรายวิชา 5) ขอบข่ายเนื้อหา 6) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 7) 
เวลาเรียน 8) การวัดและประเมินผล  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการอนุรักษ์
ท้องถิ่น เรื่องผักพื้นบ้าน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเองและครู
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 พระมหาสมศักดิ์ จีนทวด (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องสมาธิภาวนา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) จังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการให้ชุมชนได้มีโอกาสมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างพบว่า องค์ประกอบของ
หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องและเหมาะสม 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า การน า
หลักสูตรไปใช้กับนักเรียนเป็นไปตามที่แผนก าหนด 4) ผลการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียน
มีความรู้เรื่องสมาธิภาวนาหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 สุดใจ รอดสุวรรณ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง
สมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันมีผลดี 
และด้านเจตคติต่อพืชสมุนไพรในท้องถิ่น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ และ
หลักสูตรควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการสอนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับเนื้อหา 
 จิรานุวัฒน์  พึ่งอ่อน (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าวหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และด้านทักษะในการปฏิบัติงานพบว่า นักเรียนสมามารถปฏิบัติการท างานประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวได้เป็นอย่างดี และด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว 
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 จ าลอง  น าพา (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมวิถีไทย
กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนวัดหนองแค “สรกิจพิทยา” อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้
หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ 
ด้านความพึงพอใจนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อหลักสูตร 
 เชาวนันท์ ขันธเกษ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  หลักสูตรท้องถิ่นมีหลักการตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียนและเป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น นักเรียน
ที่ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พระครูปลัดเก่ง กัลยาณกิตติคุณ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องมุสาวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เห็นด้วยกับการ
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 
กระบวนการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม สื่อประกอบ ระยะเวลาการฝึกอบรม การวัดผล
และประเมินผล 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
สังเกตพฤติกรรมทางวาจาก่อนเรียนและหลังเรียนสอบถามเจตคติ 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
และเจตคติต่อการใช้หลักสูตรภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 วารี มะลิทอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรประเพณีท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนอง
สะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้โดยเน้นการปฏิบัติจริงเหมาะสมกับสถานการณ์จริง 2) การพัฒนาหลักสูตร มีองค์ประกอบ 
คือ หลักการจุดหมาย โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา สาระ ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 3) การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ พบว่า หลักสูตร
ประเพณีท้องถิ่นนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประเพณีท้องถิ่นหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อน
การใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 กรนิษา มีรัตน์ (2553, บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาค
ความรู้  ภาคปฏิบัติ ก่อนและหลังการทดลอง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนนาฏศิลป์โดยใช้โมเดลซิปปาในการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 40 คน 
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โมเดลซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู้ ภาคปฏิบัติและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู้ หลักการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือค่าเฉลี่ยร้อยละ 80อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

แฮ็กกิ้ง, สก๊อต, และบาราด (Hacking, Scott, & Barratt, 2007, p.256) ได้วิจัย
หลักสูตรท้องถิ่นที่นักเรียนชาวอังกฤษเขียนเล่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ เป็นบทความ
ส ารวจวิเคราะห์ลักษณะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น เม่ือปี ค.ศ. 1983 สมาคมทาง
วิทยาศาสตร์ได้ประชุมและลงความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นที่จัดขึ้นในโรงเรียนโดยเด็ก ๆ 
ได้มีส่วนร่วมและเด็ก ๆ ที่มีส่วนร่วมเหล่านั้นมีอายุอยู่ระกว่าง 11-12 ปี ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียน
และมีที่ปรึกษา (mentor) อายุ 17 ปี โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อให้เด็ก ๆ มีปฏิกิริยาโต้ตอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเขา
ทั้งหลายเป็นอย่างไร 
 2. เพื่อให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชีวิตกับหลักสูตรของ
โรงเรียนว่าเป็นอย่างไร 
 3. โรงเรียนจะใช้สิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ มาสร้างเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้
อย่างไร 

เบนเนท (Bennett, 2008, p.189) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนา
หลักสูตร พบว่า ครูอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ในด้านการ
เสนอแนวความคิด มีการน าเสนอผลการวิจัยและผลงานทางการศึกษามาใช้อย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่ปี 1915-1940 เริม่จากการสร้างหลักสูตร มีการใช้อุปกรณ์การสอนมากขึ้น และยังได้เสนอ
การพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมความเป็นมือ
อาชีพ และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างวิสัยทัศน์โดยให้ครูอาจารย์ได้ศึกษาหลักสูตร 
ท าวิจัย และมีการคัดเลือกตัวแทนครูอาจารย์ที่มีแนวความคิดไปปฏิบัติจริง มีการสนับสนุน เช่น 
ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน จัดหาแหล่งสร้างความเป็นมืออาชีพ โดยจัดให้มีที่
ปรึกษาและมีการจัดตั้งองค์กรสมาชิกโครงการ 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุป
ได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรประเพณีท้องถิ่น หลักสูตรฝึกอบรมครูอาจารย์และ
บุคคลท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ต่อจากนั้นได้น าไปทดลองใช้ ผลการ
ทดลองส่วนใหญ่หลังการทดลองใช้หลักสูตรนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ตามหลักสูตร 
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บทที ่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในบทน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ขั้นในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 5. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยด าเนินการ
ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเดียว (one group pretest-posttest design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี ้

 
   T1  X       T2 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 
 T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
 X  หมายถึง  การใช้หลักสูตรโดยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ห้อง 7-9  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน 120 คน เป็น
นักเรียนชาย 63 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายนักเรียนชายแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจาก 3 ห้องเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ 2 
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  การใช้เฉพาะนักเรียนชาย เพราะนักเรียนหญิงจะปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่ไม่ได้ 
จึงให้นักเรียนหญิงไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตร 
 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการสอบถามภูมิปัญญาชาวบ้าน ครูผู้สอน และ
นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมสาคร อ าเอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างหลักสูตร 
  1.2 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ โดยครอบคลุม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
  1.3 สร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาของ
หลักสูตร และจ านวนชั่วโมงที่ใช้สอน 
  1.4 น าเนื้อหาของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วน าไปแก้ไข 
  1.5 น าหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง และประเมินโดยใช้วิธีการของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
   มีความเหมาะสมมากที่สุด 5 คะแนน 
   มีความเหมาะสมมาก  4 คะแนน 
   มีความเหมาะสมปานกลาง 3 คะแนน 
   มีความเหมาะสมน้อย  2 คะแนน 
   ความเหมาะสมน้อยที่สุด 1 คะแนน 
  1.6 น าหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข  
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.7 น าหลักสูตรฉบับร่างไปทดลองใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-3 โรงเรียนโยธินบูรณะที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 
40 คน 
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  1.8 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไข 
  1.9 ได้หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหนัง
ใหญ่วัดสว่างอารมณ์ฉบับสมบูรณ์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู้ เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
  2.3 น าแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
น าไปแก้ไข 
  2.4 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity)พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของค าถามและตัวเลือก และประเมินโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังน้ี 
   ให้คะแนน  +1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความตรงและสอดคล้อง 
   ให้คะแนน    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความตรงและสอดคล้อง 
   ให้คะแนน   -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความตรงและไม่สอดคล้อง 
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.6 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3 
โรงเรียนโยธินบูรณะที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการเรียนเนื้อหาหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เม่ือ
ตอนม.5แล้วจ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 55 คน 
  2.7 ท าการวิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) เลือกข้อค าถามที่มีค่าความยากระหว่าง 0.30 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.20 – 0.78 
  2.8 ท าการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR 
20ได้ค่าความเชื่อม่ัน  0.842 
  2.9 ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับสมบูรณ์ 
 3. แบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ ่
  การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
เป็นการให้คะแนนตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) เกณฑ์ที่
ก าหนดมี 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, 5 ส าหรับใช้วัดทักษะการเชิดหนังใหญ่ ส าหรับใช้ทดสอบ
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามล าดับขั้นดังนี ้
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  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 สร้างแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
   ดีเยี่ยม ให้คะแนน 5   คะแนน 
   ดีมาก ให้คะแนน 4   คะแนน 
   ดี ให้คะแนน 3   คะแนน 
   พอใช้ ให้คะแนน 2   คะแนน 
   ต้องปรับปรุง ให้คะแนน 1   คะแนน 
  3.3 น าแบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง  
แล้วน าไปแก้ไข 
  3.4 น าแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์  
  3.5 น าแบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  3.6 ได้แบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ ฉบับสมบูรณ์ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5  คะแนน 
   พึงพอใจมาก ให้คะแนน 4  คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3  คะแนน 
   พึงพอใจน้อย ให้คะแนน 2  คะแนน 
   พึงพอใจน้อยท่ีสุด ให้คะแนน 1  คะแนน 
   การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบให้คะแนน 5 ระดับมา
วิเคราะห์แล้วน าเสนอแบบตารางภาพรวม และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินค่าแบบให้คะแนน 
5 ระดับ มาวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าที่ได้จาก
แบบสอบถามมาเทียบค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์การประเมินของพิชิต              
ฤทธิ์จรูญ (2549, หน้า 224-225) 
   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  4.3 น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง  
แล้วน าไปแก้ไข 
  4.4 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ 
  4.5 น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  4.6 ได้แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 
 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ด าเนินการสอบก่อนเรียน (pre-test) กับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง 
 3. ท าการวัดทักษะการเชิดหนังใหญ่หลังจากมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ                            
หลังการทดลอง 
 4. ด าเนินการสอบหลังเรียน (post-test)ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฉบับเดิม 
 5. วัดความพึงพอใจต่อการเรียน 
 6. น าผลการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 
คะแนน ถ้าตอบผิดหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน บันทึกคะแนนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติ t-test แบบ dependent 
 3. บันทึกผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ หลังการทดลอง 
 4. น าผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ มาเทียบกับเกณฑ์ โดยก าหนดเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ใช้สถิติt-test แบบเทียบกับเกณฑ์ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 ค่าเฉลี่ย (mean) ค านวณจากสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 267) 

   สูตร 
N
X

X


   

   เมื่อ X  แทน เฉลี่ย 
    X  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    N แทน จ านวนของข้อมูล 
 
  1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค านวณจากสูตร (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2547, หน้า 280) 

   สูตร  
 

)1N(N
XXN

S
22




   

   เมื่อ S แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X  แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 
    2X  แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนยกก าลังสอง 
    N แทน  จ านวนทั้งหมด 
 
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
  2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 
หน้า 117) 

   สูตร  
N
R

IOC


   

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

    R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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  2.2 ค่าความยาก (p)โดยค านวณจากสูตร (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2547, หน้า 54-55) 

   สูตร  
N

LH
P


  

   เมื่อ P แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
    H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบน้ัน 
    L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบน้ัน 
    N แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยค านวณจากสูตร (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2547, หน้า 55) 

   สูตร  
2/N
LH

P


   

   เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบน้ัน 
    L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบน้ัน 
    N แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 
  2.4 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยค านวณ
จากสูตร KR-20 คูเดอร-์ริชาร์สัน (Kuder Richardson) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 247) 

   สูตร  





 



 2tt S

pq
1

1n
n

r  

   เมื่อ ttr  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    N แทน จ านวนข้อค าถาม 
    2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
    P แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
    q แทน สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 
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 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ใช้ค่าสถิติ t-test แบบ dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติมหนังใหญวัดสว่างอารมณ์ ภาคความรู้ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
โดยค านวณจากสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 307) 

   สูตร  
 

1n
DD

n

D
t

22






  

   เมื่อ D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
    D แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
    n แทน จ านวนคู่ของข้อมูล 
    df แทน องศาแห่งความอิสระ  มีค่าเท่ากับ n-1 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  ขั้นที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
  ขั้นที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร 
  ขั้นที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
  ขั้นที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 ตอนท่ี 2 ผลการใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  2. การประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
  3. การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน 
 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 
  1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 หมวด 1 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึก
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 27 วรรคหนึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และ
มาตรา 27 วรรคสองให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ในการวรรค
หนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีวัฒนธรรม
และจริยธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิด
โอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สรุปได้ว่า การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วยให้ปลูกฝังจิตส านึก มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ เห็นความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ มุ่งเน้น
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากการเผชิญสถานการณ์ การได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม มนุษย์และธรรมชาติ ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนอย่างต่อเนื่อง  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญกับตนเอง 
กับสังคม การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสม 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ป้องกันและ
แก้ปัญหา มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เน้นการ
ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน
ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้
ต่าง ๆ อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ สอดคล้องกับ
บริบทและเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  1.3 เอกสารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยออกแบบเป็น
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (standard based unit plan) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยวิเคราะห์มาตรฐานการ
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เรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ และวิธีการ
วัดประเมินผลที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน โยเน้นการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม การจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ผลการศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
  ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรประกอบด้วยความหมายของหลักสูตร องค์ประกอบ
ของหลักสูตร ความส าคัญของหลักสูตร ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร และขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ในการจัด
การศึกษา และในการพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 3) การทดลองใช้หลักสูตร  
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 3. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากกการสอบถามความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
  3.1 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ านวน 30 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
   3.1.1  ประชาชนในชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 12 คน 
   3.1.2  วิทยากรท้องถิ่นหนังใหญ่  9  คน 
   3.1.3  นักวิชาการวัฒนธรรม  จังหวัดสิงห์บุรี 3  คน 
   3.1.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี  3  คน 
   3.1.5  นักเรียนท่ีได้รบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาหนังใหญ่  3  คน 
 ผลการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
60 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 40 โดยมีอายุระหว่าง 15-60 ปี 
 ในด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า          
ร้อยละ 40 รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 30 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20 และ  
น้อยสุดไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 10  
 ในด้านภูมิล าเนา อยู่จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่ตั้งรกรากมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ร้อยละ 90 รองลงมาย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 10  
 ในด้านอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ร้อยละ 70 รองลงมามีอาชีพอื่น ๆ 
ร้อยละ 30  
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 ในด้านสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ ตอบเคย ร้อยละ 100 เพราะเป็นบุคคลในชุมชนใกล้เคียงวัดสว่างอารมณ์ 
 ในด้าน 1 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสชมการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์             
ส่วนใหญ่ เคยชม 2 ครั้ง ร้อยละ 70 รองลงมาเคยชม 1 ครั้ง ร้อยละ 20 และน้อยที่สุด ไม่เคย 
ชมการแสดง ร้อยละ 10  
 ในด้านหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ สมควรได้รับการสืบสานนอกชุมชนหรือ
ท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบสมควร ร้อยละ 60 โดยเหตุผลส่วนใหญ่คืออยากให้มีการ
เผยแพร่และมีผู้อนุรักษ์สืบไป และรองลงมาตอบไม่สมควร ร้อยละ 40 โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ
อยากให้เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนเท่าน้ัน 
 ในด้านการน าหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ไปท าเป็นหลักสูตรส าหรับสอนแก่
ผู้สนใจสมควรหรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบสมควร ร้อยละ 70 โดยเหตุผลส่วนใหญ่คืออยากให้เยาวชน
ที่สนใจได้เรียนรู้ และรองลงมาตอบไม่สมควร ร้อยละ 30 โดยเหตุผลส่วนใหญ่คืออยากให้สอน
แค่ลูกหลานในชุมชน 
 ในด้านถ้ามีนักเรียนจากโรงเรียนต่างพื้นที่มาขอรับการเรียนรู้เกี่ยวกับ    
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ท่านยินดีจะสนับสนุนหรือไม่ ตอบให้การสนับสนุน ร้อยละ 100 โดยมี
เหตุผลว่าอยากให้หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 ในด้านสาเหตุที่ท่านต้องการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ส่วนใหญ่ตอบ
เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 80 รองลงมาตอบใกล้จะสูญหาย ร้อยละ 20 
 ในด้านท่านเป็นผู้อนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในฐานะใด ส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ร้อยละ 40 รองลงมาเป็นวิทยากรท้องถิ่น ร้อยละ 30 เป็น
นักวิชาการวัฒนธรรม ร้อยละ 10 ครู/บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 10 นักเรียนที่ได้รับการฝึก
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ร้อยละ 10  
 ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวประจ าจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านอยากแนะน า ส่วนใหญ่
แนะน าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ร้อยละ 60 รองลงมาแนะน าอนุสาวรีย์วีรชน
ชาวบ้านบางระจัน ร้อยละ 30 แนะน าวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ร้อยละ 10  
  3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ านวน 20 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ  4 คน 
   3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน
โยธินบูรณะ  6 คน 
   3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โรงเรียน
โยธินบูรณะ  8 คน 
   3.2.4 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ  2  คน 
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 ผลการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 70 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 30  
 ในด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-40 ปี ร้อยละ 40 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 19-25 ปี ร้อยละ 30 รองลงมาอายุระหว่าง 15-18 ปี ร้อยละ 20 และน้อยที่สุดมีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 10 
 ในด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65 
รองลงมามีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20 และน้อยสุดมีการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 15 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม              
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้ในการเรียนการสอน 
 ข้อ 1 ท่านต้องการให้มีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่           
วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่า
ต้องการ ร้อยละ 90 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมที่ใกล้จะ
สูญหาย และรองลงมาตอบว่าไม่ต้องการ ร้อยละ 10 โดยให้เหตุผลเยาวชนมีภาระเรื่องการเรียน
มากพอแล้วในปัจจุบัน 
 ข้อ 2 ท่านต้องการการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการน าหลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียน           
การสอนในโรงเรียนหรือไม่ ตอบต้องการ ร้อยละ 100 
 ข้อ 3 ท่านต้องการจะให้ความร่วมมือในการน าหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้านใด 
ส่วนใหญ่ตอบเป็นที่ปรึกษา ร้อยละ 50 รองลงมาตอบเป็นผู้เรียน ร้อยละ 20 รองลงมาตอบเป็น
ผู้ให้ความสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 15 รองลงมาตอบงบประมาณ ร้อยละ 
10 และน้อยท่ีสุดตอบเป็นวิทยากร ร้อยละ 5 
 ข้อ 4 ท่านต้องการให้ใครเป็นผู้สอนหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี เพราะเหตุใด ส่วนใหญ่ตอบครูและผู้มีประสบการณ์ใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 70 โดยให้เหตุผลว่าจะได้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน รองลงมาตอบครู ร้อยละ 25 โดยให้เหตุผลว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
และน้อยสุดตอบวิทยากร ร้อยละ 5 โดยให้เหตุว่าอยากให้ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน 
 ข้อ 5 ท่านคิดว่าควรมีการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรีที่ใดจึงจะเหมาะสม ส่วนใหญ่ตอบโรงเรียน 
ร้อยละ 85 รองลงมาตอบวัดสว่างอารมณ์ ร้อยละ 15 
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 ข้อ 6 ท่านมีข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม            
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างไรบ้าง โดย
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้น าวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน
มาแสดงอย่างแพร่หลายเพื่อกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง
และน าสื่อเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ไม่เกิดความน่าเบื่อซึ่งจะตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
โดยน าข้อมูลจากขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การจัดสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5  
 2. การจัดท าหลักสูตร (ฉบับร่าง) ผู้วิจัยได้จัดท าหลักสูตรฉบับร่าง ดังนี้ 
  2.1 ความส าคัญ เป็นการกล่าวถึงความหมายของหนังใหญ่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 หลักสูตรมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐานท่ี ศ.3.2  
  2.2 วิสัยทัศน์ เป็นการกล่าวถึงหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่เบื้องต้น 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับสภาพปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักในการน าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน และปลูกฝังจิตส านึกให้เห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมด้วยการผนวกอย่างสร้างสรรค์ 
  2.3 โครงการสอนรายวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 รหัสวิชา ศ 30238 ชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   โครงการสอน ประกอบด้วยค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้/แหล่งข้อมูล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง 
  1 มหรสพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “หนังใหญ่” 
    - ประวัติความเป็นมา 
  2 มหรสพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “หนังใหญ่” 
    - รูปแบบวิธีแสดง 
    - วิธีการอนุรักษ์ 
  3 ทักษะการเชิดเบื้องต้น 
    - ฝึกปฏิบัติการเต้นเสา 
  4 ทักษะการเชิดเบื้องต้น 
    - การลงเหลี่ยม 
  5 ทักษะการเชิดเบื้องต้น 
    - ฝึกปฏิบัติการจับโครงไม้ไผ่ 
  6 ผลงานสู่สายตา 
    - การแสดงผลงาน 
 ขั้นที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการน าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการน าหลักสูตรไปใช้จริง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลอง ส าหรับการทดลองใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
 1. ขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถึงผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตทดลอง
ใช้หลักสูตร 
 2. น าหลักสูตรที่ก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน 
การตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอน
วิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ทดลองใช้หลักสูตรด้วยตนเอง ดังนี้ 
  2.1 สร้างหลักสูตรและให้ผู้เชี่ยวชาญ ครู ประเมิน และน าแบบทดสอบไปใช้กับ
กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6/1-3 ที่เคยเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อ try out หลักสูตร
และแบบทดสอบเพื่อให้ได้คุณภาพ แล้วจึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ             
ห้อง  7 -9 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5  โรง เรียนโยธินบู รณะ เขตดุสิต  กรุ ง เทพมหานคร                                       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 
ห้องเรียน รวมนักเรียน 120 คน เป็นนักเรียนชาย 63 คน 
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  2.3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชายแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 
   การที่ใช้เฉพาะนักเรียนชาย เพราะนักเรียนหญิงจะปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่
ไม่ได้ จึงให้นักเรียนหญิงไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น 
 3. แบบแผนการทดลองใช้หลักสูตรจริง 
  การทดลองใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) โดยด าเนินการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนกับกลุ่มเดียว (one group pretest-posttest design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 
   T1 X  T2 
 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย 
  T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
  X หมายถึง  การใช้หลักสูตรโดยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
 4. ท าการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผลของการทดลองสอนจะอยู่ในบทที่ 4 ตอนที่ 2 
และตอนท่ี 3 
 ขั้นที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 ผู้วิจัยน าประเด็นจากการวิพากษ์หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์ ฉบับร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  
มาปรับปรุงเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ผลจากการทดลองใช้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีทักษะการเชิดหนังใหญ่อย่างดี และมีความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 
 ตอนที่ 2 ผลการใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนหลักสูตรหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 

 
คะแนน n X  S.D. D D2 t 

ก่อนเรียน 35 16.63 2.31    
    504 7784 21.65* 
หลังเรียน 35 31.03 4.11    

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
  จากตาราง 6 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องหลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. การประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
 
ตาราง  7  ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ เรื่องหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ รายวิชาเพิ่มเติม นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 

 
เลขที่ คะแนนสอบ 

การเต้นเสา 
(5) 

คะแนนสอบ 
การลงเหลี่ยม 

(5) 

คะแนนสอบ 
การเชิดโครงไม้ไผ่ 

(5) 

คะแนนสอบสิ่ง 
ที่ควรค านึงถึง
ขณะแสดง(5) 

รวม
(20) 

1 4 3 3 5 15 
2 5 5 3 4 17 
3 5 5 4 3 17 
4 3 3 3 5 14 
5 4 4 3 5 16 
6 5 4 4 5 18 
7 5 4 4 5 18 
8 4 4 4 5 17 
9 5 4 4 4 17 
10 3 3 3 5 14 
11 4 3 3 4 14 
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ตาราง  7  (ต่อ) 
 
เลขที่ คะแนนสอบ 

การเต้นเสา 
(5) 

คะแนนสอบ 
การลงเหลี่ยม 

(5) 

คะแนนสอบ 
การเชิดโครงไม้ไผ่ 

(5) 

คะแนนสอบสิ่ง 
ควรค านึงถึง
ขณะแสดง(5) 

รวม
(20) 

12 3 3 3 4 13 
13 4 4 4 4 16 
14 3 3 3 3 12 
15 5 5 4 5 19 
16 5 4 3 5 17 
17 4 4 4 3 15 
18 3 3 3 5 14 
19 4 3 3 5 15 
20 3 4 4 4 15 
21 5 3 4 5 17 
22 3 3 3 3 12 
23 5 4 3 5 17 
24 5 5 3 5 18 
25 5 5 4 5 19 
26 3 3 3 4 13 
27 3 3 3 3 12 
28 4 3 3 4 14 
29 3 3 2 3 11 
30 3 2 3 3 11 
31 5 3 5 5 18 
32 5 4 5 5 19 
33 4 4 4 5 17 
34 4 4 4 5 17 
35 4 3 3 5 15 
รวม 142 127 121 153 543 
ร้อยละ 81.14 72.57 69.14 87.42  
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  จากตาราง 7 พบว่า ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ เรื่องหลักสูตรมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ แบ่งภาคปฏิบัติเป็น 4 ข้อผลที่ได้เป็นร้อยละ 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง (ร้อยละ 87.42) การเต้นเสา (ร้อยละ
81.14) การลงเหลี่ยม (ร้อยละ 72.57) และการเชิดโครงไม้ไผ่ (ร้อยละ 69.14) 
 
ตาราง 8 ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ เรื่องหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ รายวิชาเพิ่มเติม นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ความถี่    ร้อยละ 

ดเียี่ยม ดมีาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง รวม 
1.การเต้นเสา 13  

(37.14) 
11  

(31.42) 
11  

(31.42) 
0 0 35  

(100) 
2.การลงเหลี่ยม 5  

(14.28) 
13  

(37.14) 
16  

(45.71) 
1  

(2.85) 
0 35  

(100) 
3.การเชิดโครงไม้ไผ่ 2  

(5.71) 
13  

(37.14) 
19  

(54.28) 
1  

(2.85) 
0 35  

(100) 
4.สิ่งที่ควรค านึงถึง
ขณะแสดง 

20  
(57.14) 

 8  
(22.85) 

7  
(20) 

0 0 35  
(100) 

 
  จากตาราง 8 พบว่า ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ เรื่องหลักสูตรมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ แบ่งภาคปฏิบัติเป็น 4 ข้อ ผลที่ได้เป็นร้อยละ 
อันดับที่ได้มากที่สุดของแต่ละข้อ ได้แก่ 1.การเต้นเสา ดีเยี่ยม (ร้อยละ37.14) 2.การลงเหลี่ยม ดี             
(ร้อยละ45.71) 3.การเชิดโครงไม้ไผ่ ดี (ร้อยละ54.28) 4.สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง ดีเยี่ยม          
(ร้อยละ57.14) 
 3. การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน  
 
ตาราง  9  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน รวมทุกด้าน 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้    
1. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 4.43 0.65 มาก 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
2.มีประโยชน์กับนักเรียน 4.37 0.77 มาก 
3.มีความเหมาะสมกับวัย 4.34 0.80 มาก 
4.น าไปประยุกต์ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ 4.26 0.61 มาก 
5.ท าให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ 4.23 0.81 มาก 
6.เป็นเรื่องที่สนุก ประทับใจ 4.46 0.61 มาก 

รวม 4.35 0.67 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
7.เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ
จริง 4.66 0.48 มากที่สุด 
8.นักเรียนได้วางแผนการท างานร่วมกับเพื่อนๆ 4.34 0.48 มาก 
9.นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.63 0.49 มากที่สุด 
10.นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.46 0.51 มาก 
11.การฝึกทักษะปฏิบัติมีความยากง่ายเหมาะสม 4.40 0.77 มาก 
12.เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสม 4.49 0.51 มาก 

รวม 4.50 0.48 มากที่สุด 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน    
13.ในความรู้มีรายละเอียดเพียงพอท าให้เข้าใจ
ง่าย 4.40 0.50 มาก 
14.อุปกรณ์มีความเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 4.34 0.48 มาก 
15.มีความน่าสนใจท าให้นักเรียนอยากเรียน 4.43 0.50 มาก 
16.ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 4.63 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.44 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล    
17.มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย 4.60 0.50 มากที่สุด 
18.มีการวัดผลตามสภาพจริง 4.43 0.50 มาก 
19.มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 4.54 0.51 มากที่สุด 
20.มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.11 0.83 มาก 

รวม 4.42 0.54 มาก 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านตัวครู    
21.ครูมีความรู้ในเน้ือหาที่สอน 4.43 0.50 มาก 
22.ครูมีการเตรียมการสอนและเตรียมอุปกรณ์
การสอน 4.51 0.51 มากที่สุด 
23.ครูมีความสามารถในการสอนและการแสดง 4.63 0.49 มากที่สุด 
24.ครูใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน 4.49 0.51 มาก 
25.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 4.57 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.47 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.45 0.52 มาก 

 
  จากตาราง 9 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องหลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมี 5 ด้าน พบว่า ด้านตัวครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 4.45) อยู่ในระดับมาก คือ เป็นเรื่องที่สนุก ประทับใจ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.65) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ
จริง ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.63) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้านการวัดผลและประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 
4.60) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย ด้านตัวครู ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.63) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ครูมีความสามารถในการสอนและการแสดง 
 
ตาราง  10  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรวมทุกด้าน 

 (n=35) 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 4.34 0.67 มาก 
2.  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 0.48 มาก 
3.  ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 4.45 0.44 มาก 
4.  ด้านการวัดและประเมินผล 4.42 0.54 มาก 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 (n=35) 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
5.  ด้านตัวครู 4.53 0.47 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.45 0.52 มาก 
 

  จากตาราง10 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.45)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านตัวครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53) 
รองลงมา คือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.50) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู ้(X  = 4.34) 
 
ตาราง  11  ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

(n=35) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 4.42 0.65 มาก 
2.  มีประโยชน์กับนักเรียน 4.37 0.77 มาก 
3.  มีความเหมาะสมกับวัย 4.34 0.80 มาก 
4.  น าไปประยุกต์ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ 4.25 0.61 มาก 
5.  ท าให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ 4.22 0.80 มาก 
6.  เป็นเร่ืองที่สนุก ประทับใจ 4.45 0.61 มาก 

รวม 4.34 0.70 มาก 
 

  จากตาราง  11  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เป็นเรื่องที่สนุก ประทับใจ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด( X  = 4.45) รองลงมา คือ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.42) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือท าให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ ( X  = 4.22) 
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ตาราง  12  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (n=35) 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติจริง 4.65 0.48 มากที่สุด 
2.  นักเรียนได้วางแผนการท างานร่วมกับเพื่อน ๆ  4.31 0.52 มาก 
3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.62 0.49 มากที่สุด 
4. นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.48 0.50 มาก 
5.  การฝึกทักษะปฏิบัติมีความยากง่ายเหมาะสม 4.40 0.77 มาก 
6.  เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม 4.51 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.54 มาก 
 
  จากตาราง  12  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
การปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.65) รองลงมา คือ นักเรียนมี      
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับต่ าที่สุด คือ นักเรียนได้วางแผนการท างานร่วมกับเพื่อน ๆ ( X  = 4.31) 
 
ตาราง  13  ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน  

(n=35) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  ใบความรู้มีรายละเอียดเพียงพอท าให้เข้าใจง่าย 3.80 0.99 มาก 
2.  อุปกรณ์มีความเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 4.34 0.48 มาก 
3.  มีความน่าสนใจท าให้นักเรียนอยากเรียน 4.42 0.50 มาก 
4.  ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.61 มาก 
 

  จากตาราง  13  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ช่วยให้นักเรียนมี
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ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) รองลงมา คือ มีความ
น่าสนใจท าให้นักเรียนอยากเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย            
ต่ าที่สุด คือ ใบความรู้มีรายละเอียดเพียงพอท าให้เข้าใจง่าย (X  = 3.80) 
 
ตาราง  14  ด้านการวัดผลและประเมินผล 

(n=35) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย 4.60 0.49 มากที่สุด 
2.  มีการวัดผลตามสภาพจริง 4.42 0.50 มาก 
3.  มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 4.54 0.50 มากที่สุด 
4.  มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.11 0.83 มาก 

รวม 4.41 0.58 มาก 
 

  จากตาราง  14  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ด้านการวัดผลและประเมินผล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีวิธีการวัดผลที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.60) รองลงมา คือมีเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ( X  = 4.11) 
 
ตาราง  15  ด้านตัวครู  

(n=35) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

ด้านตัวครู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  ครูมีความรู้ในเนื้อหาที่สอน 4.42 0.50 มาก 
2.  ครมีูการเตรียมการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอน 4.51 0.50 มากทีสุ่ด 
3.  ครูมีความสามารถในการสอนและการแสดง 4.62 0.49 มากที่สุด 
4.  ครูใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน 4.48 0.50 มาก 
5.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 4.51 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.49 มากที่สุด 
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  จากตาราง 15 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง หลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ด้านตัวครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ( X  = 4.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความสามารถในการสอนและ   
การแสดงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) รองลงมา คือ ครูการเตรียมการสอน
และเตรียมอุปกรณ์การสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51) และครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ    
ครูมีความรู้ในเน้ือหาท่ีสอน ( X  = 4.42) 
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บทที่  5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  2.2 ประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้านความรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ห้อง7- 9 ชั้นมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน 120 คน เป็น
นักเรียนชาย 63 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 
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  การใช้เฉพาะนักเรียนชาย เพราะนักเรียนหญิงจะปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่ไม่ได้  
จึงให้นักเรียนหญิงไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นว่าควร
พัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ขึ้นใช้ในโรงเรียน  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนา
หลักสูตรฉบับร่าง  การทดลองใช้หลักสูตรการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
นักเรียนที่เรียนเรื่องหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่ าง
อารมณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ เรื่องหลักสูตรสรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ แบ่งภาคปฏิบัติเป็น 4 ข้อ ผลที่ได้เป็นร้อยละ เรียงล าดับ 
จากมากไปน้อย ได้แก่ สิ่งที่ควรค านึงขณะแสดง รร้อยละ87.42) การเต้นเสา รร้อยละ81.14)  
การลงเหลี่ยม รร้อยละ72.57) และการเชิดโครงไม้ไผ่ รร้อยละ69.14) 
 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องหลักสูตร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากร X = 4.45) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตัวครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร X = 4.53)  
รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ร X = 4.50) ด้านสื่อและอุปกรณ์
การเรียน ร X = 4.45) ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ร X = 4.42) และ
ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รX = 4.34) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นที่จะต้องอภิปรายผล
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง พบว่า สถานศึกษามี
นโยบายพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องของท้องถิ่น และมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้ง3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รกรมวิชาการ, 2546, หน้า 4) มาตรา 7 หมวด 1 ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 รกระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก, หน้า 1)ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ป้องกันและแก้ปัญหา มีความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เน้นการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนท าได้ ท าเป็น 
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด โดยออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักวิชาการวัฒนธรรม 
วิทยากรท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน มีความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวนันท์ ขันธเกษ 
ร2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นมีหลักการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
นักเรียน และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้  แฮ็งกิ้ง, 
สก๊อต, และบาราต รHacking, Scott, & Barratt, 2007, p.256)ได้วิจัยเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นที่
นักเรียนชาวอังกฤษเขียนเล่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ เป็นบทความที่ส ารวจ วิเคราะห์
ลักษณะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น เม่ือปี ค.ศ.1983 เบนเนท รBennett, 2008) 
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ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ในด้านการเสนอแนวความคิด  
มีการน าผลการวิจัย และผลงานทางการศึกษามาใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915-1940 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างตาม
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การจัดท าหลักสูตรฉบับร่างประกอบด้วยความส าคัญ 
วิสัยทัศน์ โครงการสอนซึ่งมีค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของปราโมทย์ จันทร์เรือง ร2550, หน้า 
10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญไว้ 9 ส่วน ได้แก่ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับ งามตา เพชรคอน ร2549, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์ท้องถิ่นเร่ืองผักพื้นบ้านส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
ของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหา กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้เวลาเรียน การวัดและประเมินผล นอกจากนี้ วารี มะลิทอง ร2550, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรประเพณีท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย หลักการ 
จุดหมาย โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา สาระ ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร โดยน าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนชายแผนการเรียน
ศิลป์-ค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ท า
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง จ านวน 12 ชั่วโมง โดยแบ่งการ
ประเมินผลดังนี้ 
  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ ซึ่งมี 4 ข้อ ได้ผลดี ซึ่งแสดง
เป็นท่ีมีค่าใกล้เคียงกันทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ ร2545, หน้า 3-8) ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาโดยมุ่งให้ความส าคัญด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ท าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุดใจ รอดสุวรรณ ร2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพรใน
ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่า
ก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันมีผลดี 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ งามตา เพชรคอน ร2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
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หลักสูตรการอนุรักษ์ท้องถิ่นเรื่องผักพื้นบ้าน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ประเมินผลทักษะปฏิบัติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคล้องกับ จิรานุวัฒน์ พึ่งอ่อน ร2550, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียนสามารถปฏิบัติการ
ท างานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวได้เป็นอย่างดี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวารี 
มะลิทอง ร2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรประเพณีท้องถิ่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองสะเดา อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้โดยเน้นการปฏิบัติจริงเหมาะสมกับสถานการณ์จริง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ผลการประเมินทักษะการเชิดหนังใหญ่ซึ่งได้ผลดี เนื่องจากให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยผู้วิจัยสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ รูบริค 
รrubric) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผลของกรมวิชาการ ร2545, หน้า 105) ได้ให้
แนวทางการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง คือ เม่ือนักเรียนเรียนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้วต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานที่เป็นรูปธรรม ผลงานเป็นสิ่งสะท้อนความจริง
ของผู้เรียนว่า รู้จริงท าได้จริง ดีจริงหรือไม่ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดใจ รอดสุวรรณ 
ร2549, หน้า 62) ได้พัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ได้
กล่าวถึงการประเมินผลงานของนักเรียนซึ่งปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินผลงานของนักเรียน ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรานุวัฒน์ พึ่งอ่อน ร2550, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า 
ด้านทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน สามารถปฏิบัติการท างานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าวได้เป็นอย่างดี 
  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ โดยประเมินหลังใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการ
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เรียนรู้ตามหลักสูตร ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน เพราะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริง
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดใจ รอดสุวรรณ ร 2549, 
บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าด้านทักษะ
การปฏิบัติงานร่วมกันมีผลดี และด้านเจตคติต่อพืชสมุนไพรในท้องถิ่น พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรานุวัฒน์ พึ่งอ่อน ร2550, บทคัดย่อ) ได้
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดถอนสมอ 
อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าลอง น าพา 
ร2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม วิถีไทยกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน   
วัดหนองแค “สรกิจพิทยา” อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้น าหลักสูตรไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรมรดกภู มิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมของการน าไปใช้ 
 2. ครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาได้ตามความเหมาะสม และน าไปปรับใช้ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ครูผู้สอนควรเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความช านาญด้านทักษะปฏิบัติ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
เพื่อปลูกฝังมรดกทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตั้งแต่เยาว์วัย 
 2. ควรท าการวิจัยกับนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นการเผยแผ่มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 
 3. ควรจัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งอาจจะไม่อยู่ในวัยเรียน  
ได้เข้ารับการอบรม 
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    ท าไร่  ระบุ.............................. 
    เลี้ยงสัตว์ ระบุ................................. 
    ท าสวนไม้ผล ระบ.ุ......................... 
    ท าสวนผัก ระบุ................................. 
     อื่นๆระบุ............................... 
6)  สมาชิกในครอบครัวเคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
    เคย ระบุ.................................................................................... 
    ไม่เคย 
7) ใน 1 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสชมการแสดงหนังใหญ่วัดสวา่งอารมณ์ก่ีครั้ง และท่ีใดบ้าง 
                1 ครั้ง ณ.........................          2 ครั้ง ณ............................ 
                3 ครั้ง ณ........................          4 ครั้ง ณ.....................       ไม่เคยได้รับชมการแสดง 
8)ท่านคิดว่าหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สมควรได้รับการสืบสานนอกชุมชนหรือท้องถ่ินเพิ่มเติมหรือไม่ 
    สมควร เพราะ.......................................................................................... .................... 
    ไม่สมควร เพราะ.......................................................................................................... 
9)ท่านคิดว่าสมควรน าหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ไปท าเป็นหลักสูตรส าหรับสอนแก่ผู้สนใจ  หรือไม่ 
    สมควร  เพราะ............................................................................................. ................ 
    ไม่สมควร  เพราะ........................................................................................ ................. 
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10)  ถ้ามีนักเรียนจากโรงเรียนต่างพื้นที่มาขอรับการเรียนรูเ้ก่ียวกับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  ท่าน
ยินด ี
       จะสนับสนุนหรือไม่ 
    สนบัสนนุ เพราะ.......................................................................................... .................. 
    ไม่สนับสนุน เพราะ..................................................................................... ................... 
11)  สาเหตุท่ีท่านต้องการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณเ์พราะอะไร 
     ใกลจ้ะสูญหาย 
     เป็นศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     อื่นๆ ระบุ............................................... 
12)  ท่านเป็นผู้อนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในฐานะใด ( ตอบได้ 1 ข้อ ที่ชัดเจนที่สุด ) 
     วิทยากรท้องถ่ิน 
     ประชาชนในชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
     นักวิชาการวัฒนธรรม 
               คร/ูบุคลากรทางการศึกษา 
     พระสงฆ์ประจ าวัดสว่างอารมณ์ 
     นักเรียนที่ได้รับการฝึกหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
               ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
     มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 เ   เจ้าหนา้ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ ์
               นักท่องเท่ียว 
      อื่นๆ ระบ.ุ............................................................ 
13)สถานท่ีท่องเท่ียวประจ าจังหวัดสิงห์บุรีท่ีท่านอยากแนะน า ( ตอบได้ 1 ข้อ ) 
     อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน 
     วดัพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
               พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ ์
      อุทยานแม่ลามหาราชนสุรณ์ 
                อื่นๆ ระบุ........................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ในการน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
            1.เพศ 
                                     ชาย                  หญิง 
            2.อายุ   
                                  15-18ปี            19-25ปี            26-40ปี            41-60ปี 
            3.ระดับการศึกษา 
                     ต่ ากว่าปริญญาตรี             ปริญญาตรี             สูงกว่าปริญญาตรี 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้ในการเรียนการสอน 
           1.  ท่านต้องการให้มีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่ 
              ต้องการ          ไมต่้องการ 
       เพราะ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             2.  ท่านต้องการการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการน าหลักสูตรมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
หรือไม่ 
                                 ต้องการ                                 ไม่ต้องการ 
            3.  ท่านต้องการจะให้ความร่วมมือในการน าหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้านใด 
      งบประมาณ                             วิทยากร 
      เป็นท่ีปรึกษา                           ให้ความสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
      เป็นผู้เรียน                              อื่นๆโปรดระบุ............................................. 
            4.  ท่านต้องการให้ใครเป็นผู้สอนหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัด
สว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี เพราะเหตุใด 
           ครู           ผู้มีประสบการณ์ในท้องถิ่น          ครูและผู้มีประสบการณ์ในท้องถิ่น 
    เพราะ
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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            5.  ท่านคิดว่าควรมีการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนัง
ใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรีที่ใดจึงจะเหมาะสม 
               ทีโ่รงเรียน                      ที่วัด              อื่นๆโปรดระบุ................................. 
           6.  ท่านมีข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรีมาใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างไรบ้าง            
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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หลักสูตรมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม หนงัใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายปวิชญา  เนียมค า 
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ความส าคัญ 
 
 หนังใหญ่ เดิมคือมหรสพหลวง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีส าคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งแฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริง  อาจนับได้ว่าหนังใหญ่เป็นบ่อเกิด
วัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมาย และผสมผสานงานศิลป์อื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น วรรณกรรม 
ดนตรี นาฏกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งมาจากการสร้างสรรค์ของบรรพชนในอดีต 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
การศึกษาพุทธศักราช 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 ระบุว่า
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยรู้ จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริม ศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จัก
พึ่งตนเองมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่
ให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่
3 นาฏศิลป์ มาตราฐานที่ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
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วิสัยทัศน์ 
 

         หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทั กษะปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่เบื้องต้น ซึ่งเป็นมหรสพที่ก าลังจะหายสาบสูญไป สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับสภาพปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในการน าภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันและปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมด้วยการผนวกอย่างสร้างสรรค์ 
        หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะสอนแทรกเนื้อหาไปในรายวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ 2 จ านวน 12 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเพื่อเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
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หลักสูตรมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             เวลา 12 ชั่วโมง 

โครงการสอนรายวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2     รหัสวิชา ศ 30238    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมารูปแบบนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู (หนังใหญ่) นาฏศิลป์พื้นเมืองและหลักการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์วิธีการ
น าเสนอการผสมผสานนาฏศิลป์ในรูปแบบที่แตกต่าง 

โดยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาและน ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง 
จากอารมณ์ประสบการณ์โดยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 

เพื่อการสร้างออกมาเป็นการแสดงจนผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสากลและสามารถน าสิ่งที่
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
2.ผลการเรียนรู ้

1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 

2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์ท่าทางเบื้องต้น
ได ้

3.  ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิดจินตนาการความถนัดและความสนใจได้ 
4.  ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
5.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู ้
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หน่วยการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

หน่วย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 
การ
เรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 
จัดการ
เรียนรู้ 

สอดคล้องกบั
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที ่

สอดคล้องกบัสมรรถนะ
ส าคญัของผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที(่ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 

คะ 
แนน 

1 นาฏศิลป์
ดั้งเดิม 

1 6 ประวัติความเป็นมา
รูปแบบการแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
ดั้งเดิม 

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 1.1 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

  2 2 คุณค่าและการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ดั้งเดิม  

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-ซักถาม 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่5 

-แบบทดสอบ 
 

10 

2 นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

1 4 -ประวัติความเป็นมา
รูปแบบ 
การแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
พื้นเมือง 

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 2.1 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม  

 

  2 4 ปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์
พื้นเมืองตามความสนใจ 

-สาธิต 
-ยกตัวอย่าง

1.ใฝ่เรียนรู้  
2.มุ่งมั่นในการ

ข้อที่1 
ข้อที่2 

-แบบประเมิน
ทักษะปฎิบตั ิ

10 
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หน่วย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 
การ
เรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 
จัดการ
เรียนรู้ 

สอดคล้องกบั
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที ่

สอดคล้องกบัสมรรถนะ
ส าคญัของผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที(่ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 

คะ 
แนน 

-กลุ่มใหญ ่
-กลุ่มย่อย 

ประกอบ 
-ปฏิบัต ิ

ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่3 
ข้อที่5 

 

สอบกลางภาค 20 

3 นาฏศิลป์
สมัยใหม ่

1 4 -ประวัติความเป็นมา
รูปแบบ 
การแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
สมัยใหม ่

-บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ซักถาม 

 

1.ใฝ่เรียนรู้  

2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ข้อที่1 

ข้อที่4 
ข้อที่5 

-ใบงานที่ 3.1 

 
 

  2 4 -น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ ที่ถูกต้อง จาก
อารมณ์ประสบการณ์
สามารถน าส่ิงที่เรียนรู้มา
ประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน 
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
 

-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-สาธิต 

-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้  

2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 

ข้อที่1 

ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

10 

119 
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หน่วย
ที่ 

ชื่อ 
หน่วย 
การ
เรียนรู้ 

แผนการ 
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เน้ือหาสาระ 
วิธีการ 
จัดการ
เรียนรู้ 

สอดคล้องกบั
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที ่

สอดคล้องกบัสมรรถนะ
ส าคญัของผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง
ฯ 

ข้อที(่ผลการเรียนรู้) 

เคร่ืองมือวัด
และ

ประเมินผล 

คะ 
แนน 

4 นาฏศิลป์
ฟื้นฟ ู

1 4 -ประวัติความเป็นมา
รูปแบบ 
การแสดงและ
ความส าคัญของนาฏศิลป์
ฟื้นฟูวิธีการอนุรักษ ์

-บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ซักถาม 
 

1.ใฝ่เรียนรู้ 
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 

ข้อที่4 
ข้อที่5 

 

-แบบทดสอบ 
 

10 

  2 4 -ฝึกปฏิบัติการเต้นเสา  
-การลงเหล่ียม 

-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู ้
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

5 

  3 4 -ฝึกปฏิบัติการจบัโครงไม้
ไผ ่
-การแสดงผลงาน 

-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

1.ใฝ่เรียนรู้ 
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.รักความเป็นไทย 

ข้อที่1 
ข้อที่2 
ข้อที่3 
ข้อที่5 

-แบบประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ

5 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 10 
สอบปลายภาค 20 

รวม        100 120 
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แนวการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตร 
 

                เพื่อให้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายจึงได้จัดแนวด าเนินการดังนี้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความสนใจและสภาพของผู้เรียน 
2. จัดการเรียนรู้เน้นจากประสบการณ์ตรง มีการปฏิบัติให้เกิดความคิดรวบยอด และ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ และกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม 
4. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ 
5. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
ข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้ 

1. เข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ(ช้าได้ไม่เกิน15นาที) 
2. น าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนมาเรียนทุกครั้ง 
3. มีส่วนร่วมในกระบวนจัดการเรียนการสอน 
4. ส่งงานตรงต่อเวลาทุกครั้งถ้าไม่ส่งงานตามก าหนดติด ร. ทุกกรณี 
5. มีมารยาทในการเรียนนาฏศิลป ์
6. ขาดได้ไม่เกิน4ครั้งสาย3ครั้งเท่ากับขาด1ครั้งหากขาดเกินติด มส. ทุกกรณี 

 
แหล่งเรียนรู/้แหล่งข้อมูล 

1. หนังสือเรียน 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ห้องศูนย์สื่อ 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องสืบค้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่ 3 นาฏศิลปช์ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู  จ านวน 12 ชั่วโมง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เวลา 

1 มหรสพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “หนังใหญ่” 
-ประวัติความเป็นมา 

2 

2 มหรสพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม“หนังใหญ่” 
-รูปแบบวิธีแสดง                                      
-วิธีการอนุรักษ์ 

2 

3 ทักษะการเชิดเบื้องต้น                                                 
-ฝึกปฏิบัติการเต้นเสา  
 

            2 

4 ทักษะการเชิดเบื้องต้น                                                 
-การลงเหลี่ยม 

2 

5 ทักษะการเชิดเบื้องต้น 
-ฝึกปฏิบัติการจับโครงไม้ไผ่ 

2 

6 ผลงานสู่สายตา 
-การแสดงผลงาน 

2 

รวม 6 แผน  12 ชั่วโมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                             จ านวน 12 ชั่วโมง 
เร่ือง มหรสพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “หนังใหญ่”  (ประวัติที่มา)   จ านวน 2 ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 
          หนังใหญ่เป็นมหรสพในอดีตมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ใช้ส าหรับงานราชพิธีต่างๆ มี
ลักษณะและรูปแบบท่ีตายตัว มีตัวหนังหลายประเภท ปัจจุบันเหลือเพียง 3 แห่งในประเทศไทย
ที่ยังสามารถแสดงได้ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอีกแห่งที่ยังมีการสืบทอดและ 
มีประวัติที่มาอย่างยาวนาน โดยการก่อตั้งของพระครูสิงหมุณี มีรูปแบบวิธีเล่นที่สืบสานมาแต่
โบราณ โดยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีต  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกประวัติที่มาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีได้ถูกต้อง 
 2. อธิบายลักษณะและรูปแบบการแสดงหนังใหญ่ได้ถูกต้อง 
 3. จ าแนกประเภทของตัวหนังใหญ่ได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. หนังใหญ่ 
  1.1  ประวัติที่มาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
  1.2  ลักษณะและรูปแบบการแสดงหนังใหญ่ 
  1.3  ประเภทของตัวหนังใหญ่ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. นักเรียนเข้ากลุ่ม 4กลุ่มกลุ่มละ 8 คน2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน 2 กลุ่ม  นักเรียนแต่ละ
กลุ่มจะได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมกลุ่มละ 1 เล่มให้แต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่ครู
ก าหนดให้ต่อไปนี้บันทึกลงในสมุดบันทึก 
  2.1 นักเรียนรู้จักละครหนังใหญ่หรือไม่ 
  2.2 หนังใหญ่มีตัวหนังกี่ประเภท 
  2.3 สมาชิกในกลุ่มใครเคยได้ชมการแสดงหนังใหญ่มาบ้างชมการแสดงตอนอะไร 
  2.4 สมาชิกในกลุ่มใครเคยไปเที่ยงจังหวัดสิงห์บุรีมาบ้าง และเคยไปที่ใด 
 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 3. นักเรียนตั้งค าถามเรื่องหนังใหญ่และอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดย
มีข้อก าหนดในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามทีอ่ยากรู้หรือไม่ทราบเกี่ยวกับหนังใหญ่ 
  3.2 เลือกและคัดกรองค าถามที่มีประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ 
  3.3 นักเรียนช่วยตอบค าถามที่สามารถตอบได้ถ้าตอบไม่ได้หรือไม่เข้าใจให้เก็บไว้
เฉลยและอธิบายในข้ันต่อไป 
 ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 4. ครูอธิบายเนื้อหาความรู้ภาคทฤษฏี 
  4.1 ประวัติของหนังใหญ่ 
  4.2 ประเภทของหนังใหญ่ 
  4.3 โอกาสและวิธีการแสดงหนังใหญ่ 
  4.4 หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
 ขั้นที่ 4 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดของกลุ่มตนเองลงในกระดาษ
ชาร์ด 
 6. นักเรียนส่งตัวแทนอภิปรายแผนผังความคิดของกลุ่มของตนเองหน้าชั้นเรียน 
 7. ครูและนักเรียนสรุปผลการศึกษาเรื่องหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี  โดย
การซักถาม 
 
 



125 

สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สมุดบันทึกกิจกรรม 
 2. บัตรค าถาม 

3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์                                                                      
4. กระดาษชาร์ด 

 5. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบค าถาม  การร่วมกิจกรรม  การน าเสนอผลงาน  และความสนใจ 
 2. ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 
 
 
                                                                                         นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                               ต าแหน่งครู 
                                                                                                   ผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                             จ านวน 12 ชั่วโมง 
เร่ืองมหรสพภูมปิญัญาทางวฒันธรรม “หนังใหญ”่ (รูปแบบ/การอนุรักษ์)  จ านวน  2 ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 
       วัดสว่างอารมณ์ มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในปัจจุบัน
นี้ ทางวัดได้จัดท าพิพิธภัณฑ์สถานแสดงตัวหนังใหญ่ และยังฝึกหัดเยาวชนให้เรียนรู้ สืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ ครบทุกกระบวนการ และควรหาวิธีการอนุรักษ์ที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองพระราชด าริสืบต่อไป และให้หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์อยู่คู่แผนดินไทยต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกรูปแบบและวิธีการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีได้ถูกต้อง 
 2. อธิบายวิธีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
ได้ถูกต้อง 
 3. นักเรียนจะน าการแสดงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  1.1 รูปแบบและวิธีการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
  1.2 วิธีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  1.3 การน าการแสดงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 
 2. ครูตั้งค าถาม โดยสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว ได้ให้นักเรียน
ตอบและอธิบายปากเปล่าพอสังเขป 
  2.1 ตอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ 
  2.2 ให้เพื่อนช่วยเหลือในการช่วยอธิบายเพิ่มเติม 
  2.3 ครูช่วยยกตัวอย่างและอธิบายเพิ่มเติม 
  2.4 ให้บันทึกสิ่งที่ลืมหรือคลาดเคลื่อนจากการเรียนครั้งท่ีแล้ว 
 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 3. ครนู าวีดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่ให้นักเรียนชม และให้นักเรียนบันทึกความรู้ใหม่ๆ 
  3.1 ความรู้ด้านวิธีและขั้นตอนการแสดง 
  3.2 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนโดยการดูแลของครูผู้สอน 
  3.3 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน 

ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 4. ครูอธิบายเนื้อหาความรู้ภาคทฤษฏี 
  4.1 รูปแบบวิธีการแสดง 
  4.2 แนวทางการอนุรักษ์ 
  4.3 การน าหนังใหญ่มาประยุกต์ใช้ 
 ขั้นที่ 4การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 5. ส่งตัวแทนอภิปรายเรื่องการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สื่อวีดิทัศน ์
 2. สมุดบันทึกกิจกรรม 
 3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์ 
 4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่องหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบค าถาม การร่วมกิจกรรม การน าเสนอผลงาน และความสนใจ 
 2. ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรม 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 
 
 
                                                                                        นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                               ต าแหน่งครู 
                                                                                                  ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                             จ านวน 12 ชั่วโมง 
เร่ืองพื้นฐานการเชิด “หนังใหญ่” (การเต้นเสา)     จ านวน  2 ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 
       พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่เกี่ยวกับการเต้นเสา  แบ่งเป็นการเต้นเสาอยู่กับที่  และการเต้น
เสาเคลื่อนท่ีตามจังหวะเพลง  การเชิดหนังใหญ่นั้นผู้เชิดต้องเต้นเสาล าท าท่าทางไปตามจังหวะ
เพลง การฝึกเช่นเดียวกับโขน เพื่อให้เท้าและตัวมีแรง อีกทั้งยังเป็นท่าตามแบบแผนโบราณ
ดั้งเดิม ผู้ปฏิบัติควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเนื่องจากเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการเชิดหนัง
ใหญ่ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์ท่าทาง
เบื้องต้นได้ 
 3. ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิดจินตนาการความถนัดและความสนใจได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายพื้นฐานการเชิดหนังใหญ่เกี่ยวกับการเต้นเสาได้ถูกต้อง 
 2. ฝึกปฏิบัติการเต้นเสาได้ถูกต้องและสวยงาม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่เกี่ยวกับการเต้นเสา 
 2. การฝึกปฏิบัติการเต้นเสา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 

 1. นักเรียนย่ าเท้าอยู่กับท่ี 
     1.1 ตั้งค าถามว่าขั้นตอนท่ีกระท าไปช่วยเหลืออะไรในการแสดง 
     1.2 อธิบายถึงวีดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่จากการเรียนครั้งที่แล้ว 
     1.3 ให้นักเรียนผลัดกันสาธิต 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 2. นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องการแสดงหนังใหญ่ และให้นักเรียนบันทึกความรู้ใหม่ๆ 
  2.1 ความรู้ด้านวิธีและขั้นตอนการแสดง 
  2.2 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนโดยการดูแลของครูผู้สอน 
  2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน 

ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 3. ครูอธิบายสาธิตความรู้ภาคปฏิบัติ 
  3.1 ครูปฏิบัติน าและให้นักเรียนท าตาม 
  3.2 เลือกนักเรียนท่ีท าได้ดีที่สุดมาน าปฏิบัติ 
  3.3 ให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันทุกคน 
 ขั้นที่ 4การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 4. ทดสอบนักเรียนภาคปฏิบัติรายบุคคล 
 5. ส่งตัวแทนอภิปรายเรื่องประโยชน์การเต้นเสา 
 
สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สื่อวีดิทัศน ์
 2. ไม้เคาะจังหวะ 
 3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบค าถาม การร่วมกิจกรรม การน าเสนอผลงาน และความสนใจ 
 2. ตรวจการฝึกปฏิบัติ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.  
 
                                                                                          นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                                 ต าแหน่งครู 
                                                                                                     ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                             จ านวน 12 ชั่วโมง 
    เร่ืองพื้นฐานการเชิด “หนังใหญ่” (การลงเหลี่ยม)     จ านวน  2 ชั่วโมง 
 
 

สาระส าคัญ 
พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่ เกี่ยวกับการลงเหลี่ยม แบ่งเป็นการลงเหลี่ยมตามค าสั่ง และ

การลงเหลี่ยมตามจังหวะเพลง  การเชิดหนังใหญ่นั้นผู้เชิดต้องลงเหลี่ยมขาเม่ือหมดจังหวะเพลง 
การฝึกเช่นเดียวกับโขน เพื่อให้การเชิดหนังใหญ่มีมิติ อีกทั้งยังเป็นท่าตามแบบแผนโบราณ
ดั้งเดิม ผู้ปฏิบัติควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเนื่องจากเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการเชิด     
หนังใหญ่ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์ท่าทาง
เบื้องต้นได้ 
 3. ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิดจินตนาการความถนัดและความสนใจได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการลงเหลี่ยมได้ถูกต้อง 
 2. ฝึกปฏิบัติการลงเหลี่ยมได้ถูกต้องและสวยงาม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่เกี่ยวกับการลงเหลี่ยม 
 2. การฝึกปฏิบัติการลงเหลี่ยม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 
 1. นักเรียนย่ าเท้าอยู่กับท่ี 
  1.1 ตั้งค าถามว่าขั้นตอนท่ีกระท าไปช่วยเหลืออะไรในการแสดง 
  1.2 อธิบายถึงวีดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่จากการเรียนครั้งที่แล้ว 
  1.3 ให้นักเรียนผลัดกันสาธิต 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 2. นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องการแสดงหนังใหญ่ และให้นักเรียนบันทึกความรู้ใหม่ๆ 
  2.1 ความรู้ด้านวิธีและขั้นตอนการแสดง 
  2.2 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนโดยการดูแลของครูผู้สอน 
  2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน 

ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 3. ครูอธิบายสาธิตความรู้ภาคปฏิบัติ 
  3.1 ครูปฏิบัติน าและให้นักเรียนท าตาม 
  3.2 เลือกนักเรียนท่ีท าได้ดีที่สุดมาน าปฏิบัติ 
  3.3 ให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันทุกคน 
  3.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม  

ขั้นที่ 4การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 4. ทดสอบนักเรียนภาคปฏิบัติรายบุคคล 
 5. ส่งตัวแทนอภิปรายเรื่องประโยชน์การลงเหลี่ยม 
 6. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการลงเหลี่ยม 
 
สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สื่อวีดิทัศน ์
 2. ไม้เคาะจังหวะ 
 3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการตอบค าถาม  การร่วมกิจกรรม  การน าเสนอผลงาน  และความสนใจ 
 2. ตรวจการฝึกปฏิบัติ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
                                                                       
 
                     
                                                                                นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                      ต าแหน่งครู 
                                                                                         ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                             จ านวน 12 ชั่วโมง 
เร่ืองพื้นฐานการเชิด “หนังใหญ่” (การเชิดโครงไม้ไผ่)    จ านวน  2 ชั่วโมง 
 

 
สาระส าคัญ 

พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่ เกี่ยวกับการเชิดโครงไม้ไผ่ แบ่งเป็นการจับโครงไม้ไผ่ และ
การเชิดโครงไม้ไผ่ตามจังหวะเพลง การเชิดหนังใหญ่นั้นผู้เชิดต้องหัดเชิดจากโครงไม้ไผ่ เพื่อฝึก
ก าลังแขน และวิธีการจับตัวหนัง ฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวหนังมีชีวิติ อีกทั้งยังเป็นการฝึก
แบบโบราณดั้งเดิมโดยภูมิปัญญาชนรุ่นก่อน ผู้ปฏิบัติควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเนื่องจาก
เป็นพื้นฐานอย่างที่3ในการเชิดหนังใหญ่ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์ท่าทาง
เบื้องต้นได้ 
 3. ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิดจินตนาการความถนัดและความสนใจได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการเชิดโครงไม้ไผ่ได้ถูกต้อง 
 2. ฝึกปฏิบัติการเชิดโครงไม้ไผ่ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. พื้นฐานการเชิดหนังใหญ่เกี่ยวกับการเชิดโครงไม้ไผ่ 
 2. ฝึกปฏิบัติการเชิดโครงไม้ไผ่ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 

 1. ครูถามนักเรียนเรื่องการเชิดตัวหนังจากวีดิทัศน์การเรียนท่ีผ่านมา 
  1.1 การเชิดที่สอดคล้องกับการเต้นเสา 
  1.2 การเชิดที่สอดคล้องกับการลงเหลี่ยม 
  1.3 ให้นักเรียนผลัดกันสาธิต 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 2. นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องการแสดงหนังใหญ่ และให้นักเรียนลองจับโครงไม้ไผ่ 
  2.1 นักเรียนบอกถึงประโยชน์การเชิดโครงไม้ไผ่ 
  2.2 นักเรียนลองเชิดตามความคิดและประสบการณ์ 
  2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน 

ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 3. ครูอธิบายสาธิตความรู้ภาคปฏิบัติ 
  3.1 ครูปฏิบัติน าและให้นักเรียนท าตาม 
  3.2 ครูเลือกนักเรียนท่ีท าได้ดีที่สุดมาน าปฏิบัติ 
  3.3  ให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันทุกคน 
  3.4  นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม 

ขั้นที่ 4การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 4. ทดสอบนักเรียนภาคปฏิบัติรายบุคคล 
 5. ส่งตัวแทนอภิปรายเรื่องประโยชน์การเชิดโครงไม้ไผ่ 
 6. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สื่อวีดิทัศน ์
 2. ไม้เคาะจังหวะ 
 3. โครงไม้ไผ่ 
 4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบค าถาม การร่วมกิจกรรม การน าเสนอผลงาน และความสนใจ 
 2. ตรวจการฝึกปฏิบัติ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                       นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                             ต าแหน่งคร ู
                                                                                                 ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟู                                            จ านวน 12 ชั่วโมง 
    เร่ืองผลงานสู่สายตา “หนังใหญ่” (การแสดง)    จ านวน   2 ชั่วโมง 
 

 

สาระส าคัญ 
การเชิดหนังใหญ่เพื่อการแสดงนั้นผู้เชิดต้องน าวิธีเต้นเสา การลงเหลี่ยม การเชิดโครง

ไม้ไผ่ มาประสานให้สัมพันธ์กันเพื่อให้ตัวหนังมีชีวิตและให้ถูกต้องตามการเชิดแบบโบราณ
ดั้งเดิมโดยภูมิปัญญาชนรุ่นก่อน อีกทั้งยังสามารถจดจ าข้อค านึงระหว่างการแสดงและน าไป
ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนาฏศิลป์ดั้งเดิม(โขน-ละคร)นาฏศิลป์สมัยใหม่(จินตลีลา)
นาฏศิลป์ฟื้นฟู(หนังใหญ่)นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าและเต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประดิษฐ์ท่าทาง
เบื้องต้นได้ 
 3. ผู้เรยีนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความความคิดจินตนาการความถนัดและความสนใจได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการประสานกระบวนการฝึกเต้นเสา ลงเหลี่ยม การเชิดโครงไม้ไผ่ และ 
ข้อค านึงระหว่างการแสดงได้ถูกต้อง 
 2. ฝึกปฏิบัติการประสานกระบวนการฝึกเต้นเสา ลงเหลี่ยม การเชิดโครงไม้ไผ่ 
ได้ถูกต้องและสวยงาม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การประสานกระบวนการฝึกเต้นเสา ลงเหลี่ยม เชิดโครงไม้ไผ่ และข้อค านึงระหว่าง
การแสดง 
 2. การฝึกปฏิบัติกระบวนการฝึกเต้นเสา ลงเหลี่ยม และเชิดโครงไม้ไผ่ 
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กิจกรรมการเรยีนรู้ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 
 1. ครูถามนักเรียนเรื่องการเชิดตัวหนังจากวีดิทัศน์การเรียนท่ีผ่านมา 
  1.1 การเชิดที่สอดคล้องกับการเต้นเสา 
  1.2 การเชิดที่สอดคล้องกับการลงเหลี่ยม 
  1.3 การเชิดที่สอดคล้องกับการเชิดโครงไม้ไผ่  
 2. ให้นักเรียนผลัดกันสาธิตท่าแบบต่อเนื่องทั้ง3ท่า 
 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
 3. นักเรียนทบทวนการปฏิบัติที่เรียนมาทั้งหมด 
  3.1 การเต้นเสา 
  3.2 การลงเหลี่ยม 
  3.3 การเชิดโครงไม้ไผ่ 
  3.4 อธิบายเรื่องข้อค านึงระหว่างการแสดง 
 ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
 4. ครูมอบภารกิจให้นักเรียนในการเชิด (ตอนจับลิงหัวค่ า) 
  4.1 นักเรียนฝึกซ้อมย่อย 
  4.2 นักเรียนฝึกซ้อมกับดนตรีและบทบรรยายจริง 
  4.3 นักเรียนช่วยกันสังเกตเพื่อนๆ เกี่ยวกับข้อค านึงระหว่างการแสดง                                                     
  4.5 ครูช่วยเหลือในการแนะน าและปรับปรุงให้ถูกต้องและสวยงาม 
 ขั้นที่ 4การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 5. ทดสอบนักเรียนภาคปฏิบัติจากตอนท่ีก าหนดให้ 
 6. ส่งตัวแทนอภิปรายเรื่องการแสดงหนังใหญ่ 
 7. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการแสดง 
 
สื่อการเรียนรู้/ วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  สื่อวีดิทัศน ์
 2. ไม้เคาะจังหวะ 
 3. โครงไม้ไผ่ 
 4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องนาฏศิลป์ 
 
 



140 

การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบค าถาม  การร่วมกิจกรรม  การน าเสนอผลงาน  และความสนใจ 
 2. ตรวจการฝึกปฏิบัติ 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
                                                                                
                                                                                         นายปวิชญา เนียมค า 
                                                                                               ต าแหน่งครู 
                                                                                                  ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

ใบความรู้ที่  1  
เรื่อง หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 หนังใหญ่ เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทยเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนัง
ขนาดใหญ่เป็นตัวละคร โดยมีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจา เป็นการด าเนิน
เรื่อง หลักฐานที่กล่าวถึงหนังใหญ่ที่เก่าแก่ ที่สุดอยู่ในกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรม               
ไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา หนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็น มหรสพชั้นสูง ใช้แสดงในงาน
พระราชพิธีและงานส าคัญของแผ่นดิน เม่ือปี พ.ศ. 2310 การสูญเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ท า
ให้ศิลปะการแสดง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถูกท าลายเสียหายไปมาก ซึ่งได้มีการฟื้นฟูขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียก หนังใหญ่ว่า “หนัง” หลังยุบ            
กรมโขนและกรมมหรสพ หลังสมัยรัชกาลที่ 7 หนังใหญ่จึงไปอยู่ใต้อุปถัมภ์ของวัด จึงเรียก           
หนังใหญ่ในสมัยนี้ว่า “หนังราษฎร”์ 
 
องค์ประกอบส าคัญในการแสดงหนังใหญ่ ได้แก่ 
 1. ตัวหนัง ท าจากแผ่นหนังวัวแห้งขนาดใหญ่ แกะสลัก ฉลุลวดลายสวยงามเป็นตัว
ละครต่างๆ ตรึง แผ่นหนังด้วยก้านไม้ เคลื่อนไหวโดยการเชิดผ่านแสง ทาบเงาลงบนจอ                                                                                                                       
 2. จอหนัง ขึงจอ ด้วยผ้าขาวในแนวสูงและ กว้าง รอบจอใช้ผ้าสีแดง ทาบริมทั้งสี่ด้าน 
เพื่อคนดู จะได้มองเห็นถนัดตา  
 3. ดนตรีประกอบ การแสดง ใช้วงปี่พาทย์ เครื่องใหญ่ บรรเลงเพลง ประกอบการ
เคลื่อนไหว และแสดงอารมณ์ต่างๆ ของการแสดง                                                                                                                                                                              
 4. ผู้เชิด เป็นชาย มีหน้าที่บังคับตัวหนังให้เคลื่อนไหว ไปอย่างมีชีวิตชีวา เต้น ร าไป
ตามบทบาทและท านองเพลง 
 5. ผู้พากย์และเจรจามี 2 คน อยู่คนละมุมจอ ผู้พากย์จะต้องเข้าใจเรื่องที่จะแสดงเป็น
อย่างดีและจะต้อง เข้าใจดนตรี เข้าใจเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงด้วย 
 6. อุปกรณ์สร้างแสงสว่างในยามค่ าคืน ในสมัย โบราณใช้การก่อไฟเผากะลามะพร้าว
เพื่อให้เกิดแสงนวล จับหน้าจอสวยงาม 
 7. วรรณกรรมที่ใช้แสดง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ 
 การแสดงหนังใหญ่จึงเป็นการผสมผสานศิลปะ หลายแขนง คือ หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ 
นาฏศิลป์ วาทศิลป์ และคีตศิลป์ มาปรุงแต่งเข้าด้วยกันอย่างผสมกลมกลืน ปัจจุบันนอกจากกรม
ศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบสานหนังใหญ่แล้ว มีหนัง
ใหญ่ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 3 คณะเท่านั้น คือ หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี หนัง
ใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง 
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intellectual Cultural Heritage) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้
 1. ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมหมายถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล / กลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ 
พัฒนา สั่งสม สืบทอด และประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชน อันแสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ 
กลุ่มชน หรือในทางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชน
และกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์
ของพวกที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจใน
ตัวตน และความรู้สึกสืบเนื่อง ก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
คิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
 2. หมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิถีการปฏิบัติ
ซึ่งแสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร เป็น
ต้น โดยที่สิ่งต่างๆดังกล่าว ได้ส่งผ่านและสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติหรือใน
บางเรื่องเป็นเสมือนจิตวิญญาณที่ยึดถือร่วมกันของคนในสังคม รวมทั้งในบางเรื่องยังคงมีความ
งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะสูงยิ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา ดังนี้  
  2.1 ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิธีการ
ด าเนินชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน 
ทั้งในแง่วัจนภาษา (ภาษาที่ใช้ถ้อยค า) และอวัจนภาษา (ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า) 
  2.2 วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.3 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์  ความรู้สึกและเรื่องราว
ต่างๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้องหรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย 
เช่นการร่ายร า การเชิด การเดิน การแสดงท่าทาง ฯลฯ 



143 

  2.4 แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สังคม
แห่งสันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้น ๆ  
  2.5 งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุและ
กลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
  2.6 ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ  
  2.7 กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง 
ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา 
ได้แก่ 1) ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ 2) วรรณกรรมพื้นบ้าน 3) ศิลปะการแสดง 4) 
แนวปฏิบัติทางสังคม 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล 7) กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
 3. บริบทชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
  วัดสว่างอารมณ์หรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า วัดบางมอญ ตั้งอยู่ที่ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ าเจ้าพระยา จาก
การสัมภาษณ์ ร.ต.ต.ทองหล่อ ศุภนคร สายสนุ่น อ้นเขียว และนายชิต เทียมทอง ท าให้ทราบว่า
การที่คนทั่วไปเรียกชื่อวัดสว่างอารมณ์ว่า วัดบางมอญนั้น เพราะเรียกชื่อตามหมู่บ้านต าบลต้น
โพธิ์ แต่เดิมเรียกกันว่าบางมอญ เนื่องจากบริเวณนี้เคยมีชาวมอญ น าสินค้ามาขาย โดยล่องเรือ
มาตามแม่น้ าเจ้าพระยา เม่ือมาถึงจังหวัดสิงห์บุรีได้มาจอดเรือพักกันที่นี่ คนทั่วไปจึงเรียก
หมู่บ้านนี้ว่าบ้านบางมอญ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีชาวมอญมาตั้งหลักแหล่งอยู่เลย
แต่เดิมที่บ้านบางมอญยังไม่มีวัด เม่ือชาวบ้านจะท าบุญหรือบวชลูกหลานจึงต้องไปท าที่วัดพระ
นอนจักรสีห์วรวิหาร และต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวัน ท าให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2418 พระภิกษุเรือง ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร และเป็น
ชาวบางมอญจึงได้มาสร้างวัดขึ้นที่นี่และตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่อเรืองจึงเป็นเจ้า
อาวาสรูปแรกของวัดนี้หลวงพ่อเรืองเป็นพระที่มีคนเลื่อมใสศรัทธามาก เม่ือท่านชราภาพ
ชาวบ้านจึงขออนุญาตหล่อรูปเหมือนของท่านไว้สักการบูชา ผู้หล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเรือง
คือ นายเล็ก วินิจ ช่างพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี และจากข้อความที่จารึกไว้ที่รูปหล่อที่ว่า รูปหล่อ
สร้างเม่ือปี ศก.129 ผู้ใหญ่ฉัตร นางนุ่มและขุนบางมอญกิจประมวญ (นวม ศุภนคร) เป็น
ผู้จัดการหล่อรูปไว้ ท าให้ทราบว่าการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเรือง หล่อเมื่อ พ.ศ. 2454 โดย
มีผู้ใหญ่ฉัตร นางนุ่มและนางขุนมอญกิจประมวญ เป็นผู้จัดการ หลวงพ่อเรือง ได้รับสมณศักดิ์
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เป็นพระครูสิงหมุนี และเป็นเจ้าคณะจังหวัดรูปแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ท่านมรณภาพราว พ.ศ. 
2455  
  แม้ว่าหลวงพ่อเรืองจะมรณภาพไปหลายปีแล้ว แต่ชาวบ้านต าบลต้นโพธิ์ ก็ยังมี
ความเคารพนับถือท่าน มีผู้มานมัสการและอธิฐานขอให้ท่านช่วยเหลือมิได้ขาด เม่ือได้รับสิ่งที่
ต้องการก็จะน าของมาถวายท่าน ของที่นิยมน ามาถวายกัน คือ หัวหมู หลังจากที่หลวงพ่อ
มรณภาพก็มีเจ้าอาวาสดูแลและพัฒนาวัดสืบมา จากการสอบถามผู้รู้ชาวต าบลต้นโพธิ์ เกี่ยวกับ
ท าเนียบเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พบว่า ข้อมูลไม่ตรงกัน จึงใคร่น าข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ดังนี้  
  1) พระครูสิงหมุนี (เรือง)       2) ท่านอาจารย์ทอง 
  3) ท่านอาจารย์ฟุ้ง               4) หลวงพ่อสุด 
  5) ท่านอาจารย์ปทุม   6) ท่านอาจารย์เพิ่ม 
  7) ท่านอาจารย์เยี่ยม   8) พระประโชติ อัตถกาโม 
  ปัจจุบันวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดมหานิกายมีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา มี     
พระประโชติอัตถกาโม เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจ าพรรษาประมาณ 7 -8 รูป (ไม่นับช่วง
เข้าพรรษา) 
 4. ชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
  ชุมชนวัดสว่างอารมณ์เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีจุดเด่นของชุมชนคือมีวัฒนธรรมทางการแสดงหนังใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีการแสดงหนังใหญ่เพียง 3 คณะเท่านั้น ดังนั้นชุมชนวัด
สว่างอารมณ์จึงได้รับการขนานนามให้เป็นชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุร ี
  ภูมิหลังของชุมชนวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์หรือศูนย์การเรียนรู้หนังใหญ่ 
วัดสว่างอารมณ์ เดิมนั้นตัวหนังใหญ่ของวัดมีมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 200 ปี โดยหลวงพ่อเรือง
หรือพระครูสิงหมุนี เจ้าอาวาสองค์แรกได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัด
สิงห์บุรีเป็นผู้เก็บรักษาดูแลหนังใหญ่มากกว่า 300 ตัว โดยเก็บไว้ในตู้ไม้ทึบซึ่งส่งผลท าให้หนัง
ใหญ่ช ารุดและเกิดความเสียหาย เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ทางชุมชนวัฒนธรรมอนุรักษ์
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รับงบประมาณจากกองทุนชุมชน (SIF.)จากจังหวัดสิงห์บุรี เป็น
จ านวนเงิน 611,104 บาท น ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่ ท าให้เกิดพิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
โดยมีคณะบริหารงานชุดแรก ดังนี้ 
  1) นายพิศ ภูมิจิตรมนัส ประธาน 
  2) พระครูอรรถสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต 
  3) ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ด า ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
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  4) นายสมพงษ์  วินิจ ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
  5) นายสมชาย  ทองโต เลขานุการ 
  6) นางชอุ่ม   ภูมิจิตรมนัส เหรัญญิก 
  7) นางนงนุช   วินิจ ผู้ตรวจสอบ 
  นับตั้งแต่การจัดตั้งมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และศูนย์การ
เรียนรู้หนังใหญ่ จัดให้มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันพบว่าไม่มีการแสดงแล้ว 
  หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จัดเป็นการแสดงหนังประเภทกลางคืน เนื่องจากขอบเขต
ระยะเวลาในการแสดงที่เป็นตัวก าหนด และสภาพของตัวหนังใหญ่ที่ส่วนใหญ่แล้วมีสีสันที่เหมาะ
ส าหรับแสดงเวลากลางคืน กล่าวคือ มีสีที่ไม่เข้มนัก 
  การแสดงหนังใหญ่ของคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์พบว่าเป็นการแสดงหนังตอน
กลางคืนไม่มีการแสดงประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย ตัวหนังใหญ่ส่วนหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์ได้มา
จากครูเปียเจ้าของหนังใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนซื้อมาจากวัดตึก (อยู่ตรงข้ามกับ
วัดสว่างอารมณ์) ครูเปีย น าตัวหนังมาถวายหลวงพ่อเรืองและฝึกหัดการเชิดและการพากย์           
หนังใหญ่ให้แก่ชาวบ้านบางมอญด้วย ผู้ที่มาฝึกหัดเชิดและพากย์หนังจากครูเปียที่มีชื่อเสียง
สามารถถ่ายทอดความรู้การเชิดและการพากย์หนังแก่บุตรหลานสืบมาคือ นายนวม ศุภนคร 
อดีตก านันต าบลต้นโพธิ์ ต้นสกุล ศุภนคร ซึ่งต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนบางมอญกิจประมวญ 
  ก านันนวม ศุภนคร หรือขุนบางมอญกิจประมวญ เกิดเม่ือ พ.ศ. 2419 เม่ือเจริญวัย
ได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อเรือง จนอ่านออกเขียนได้ เป็นคนฉลาด มีความจ าดี เป็นคนคิด
เลขเก่ง ชอบช่วยเหลือคน ทางราชการจึงแต่งตั้งให้เป็นก านันบ้านบางมอญ และยั งมี
ความสามารถในการสร้างพลับพลารับเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครั้งที่เสด็จเลียบแม่น้ า
เจ้าพระยา ครั้งนั้นน้ าไหลเชี่ยวมากการสร้างพลับพลารับเสด็จมีอุปสรรค ไม่มีใครสร้างได้ จน
ใกล้เวลาที่จะเสด็จ ขุนบางมอญกิจประมวญรับอาสาท าและสามารถท าเสร็จทันเวลาพอดี จึงท า
ให้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบางมอญกิจประมวญ 
  ขุนบางมอญกิจประมวญ มีภรรยาชื่อ นางแข ศุภนคร มีบุตรธิดารวม 9 คนคือ 
  1) นายเชื้อ   ศุภนคร   (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
  2) นายปี   ศุภนคร   
  3) นายพร้อม   ศุภนคร  (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
  4) นายเอิบ   ศุภนคร  (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
  5) นายอาบ   ศุภนคร  (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
  6) นางแอน   โกฏเอี่ยม 
  7) นางส้มลิ้ม   จ านงนาถ (ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม) 
  8) นางเลี่ยม   โกฏิเอี่ยม 



146 

  9) มหาเชื้อ  ศุภนคร 
  บุตรชายของขุนบางมอญกิจประมวญ โดยเฉพาะบุตร 5 คนแรก เชิดหนังได้ทุกคน
เมื่อขุนบางมอญกิจประมวญ น าหนังใหญ่ไปแสดงที่ใดก็จะมีบุตร 5 คน ไปร่วมแสดงด้วยทุกครั้ง 
ขุนบางมอญกิจประมวญ ถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2481 หลังจากนั้น นายเชื้อ ศุภนคร ซึ่งคนทั่วไป
เรียกว่า “ครูเชื้อ” บุตรชายคนโตก็รับช่วงการจัดการแสดงและฝึกฝนผู้แสดงสืบ 
 5. ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
  จากการศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานจากผู้รู้และร่องรอยการสืบค้นพอจะสรุปได้ว่า
ตัวหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ อาจมาได้ 3 ทาง คือ 
  5.1 จากการแกะสลักตัวหนังใหญ่วัดดุสิตตาราม (วัดสามโคน) บางกอกน้อย ธนบุรี 
เนื่องจากหลวงปู่เรืองคุ้นเคยกับนายช่างสิบหมู่ ซึ่งปั้นพระ หอพระพุทธรูปในสังกัดหลวงกาล
สมัยนฤมิตร (เหลี่ยม ศุภรมุข) ได้ถวายมาเป็นสมบัติของวัดสว่างอารมณ์ 
  5.2 จากมหาเพียร ปิ่นทองได้เงินจ านวน 1 ชั่งและมอบให้นายคร้าม ศุภนคร ไป
เอาตัวหนังชุด“พระมงกฎ-บุตรลบ” จากบ้านดาบโก่งธนู จังหวัดลพบุรี 
  5.3 จากฝีมือช่างชาวบ้านบางมอญจัดท าขึ้นเพื่อทดแทนตัวหนังเก่าที่ช ารุดฉีกขาด
หรือสูญหาย ปัจจุบันหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในชุดดั้งเดิมมีประมาณ 300 ตัว จัดแสดงเป็นชุด
หรือศึกต่างๆ ได้ 4 ศึก ดังนี ้   
   5.3.1 ศึกมงกฏ-บุตรลบ    
   5.3.2 ศึกนาคบาศ (ศึกอินทรชิต) 
   5.3.3 ศึกวิรุณจ าบัง        
   5.3.4 ศึกใหญ่ (ทศกัณฑ)์ 
  ทางชุมชนวัฒนธรรมอนุรักษ์หนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ได้จัดท าตัวหนังใหญ่
ขึ้นมาเพื่อทดแทนตัวหนังเก่าที่ฉีกขาด ที่ใช้การไม่ได้ขึ้นมาแทน ส่วนตัวหนังเก่าของทางวัดจะ
จัดเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึ้นที่ศาลาการเปรียญชั้นบนของวัดสว่างอารมณ์ เพื่อจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านหนังใหญ่และภูมิปัญญาชาวบ้าน จ านวน 40 ตัว โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การชุมชนเข้มแข็งหรือองค์การซิพ (SIF : Social 
Investment Fun) 
  หลวงพ่อเรืองได้มอบหมายให้ครูเปียมาให้ฝึกหัดการพากย์และเชิดหนังใหญ่แก่
ชาวบ้านบางมอญ โดยผู้มีส่วนร่วมพิธีการแสดงหนังใหญ่จนมีชื่อเสียงสืบมา คือ ขุนบางมอญกิจ
ประมวญ (นายนวม ศุภนคร) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไป และจังหวัดใกล้เคียงต่อมาขุนบางมอญกิจประมวญ ได้ถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ. 
2481 (อายุ 62 ปี) และนายเชื้อ ศุภนคร บุตรชายคนโตได้สืบทอดการแสดงหนังใหญ่สืบมา 
ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท าให้การแสดงเริ่มเสื่อม
ความนิยมและปิดตัวลงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว 
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  ปี พ.ศ. 2518 นางอมรา กล่ าเจริญ หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้มาติดต่อหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ไปแสดงเชิดสาธิตที่วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ท าให้กลุ่มผู้แสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รวมตัวกันจัดการแสดงหรือ
ฟื้นฟู สังคยานา กระบวนการท่าเชิดหนังขึ้นอีกครั้ง และได้แต่งตั้งให้ นายฉอ้อน ศุภนคร ก านัน
ต าบลต้นโพธิ์ในสมัยน้ันเป็นผู้น าหรือนายหนัง โดยมีนายจรูญสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
  จากการอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงหนังใหญ่ดังกล่าว ผลงานการแสดงหนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ส.ว.ช.) จึงได้มอบโล่
เกียรติยศให้กับกลุ่มศิลปินผู้ แสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  ในฐานะกลุ่มผู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านดั้งเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2535 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เนื่องในวันอนุรักษ์มรดก
ไทย  
 6. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน 
  หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน ยังเป็นคณะหนังใหญ่ที่มีการรวมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่น มีการจัดการไหว้ครูหรือที่เรียกว่า ครอบครูหนัง เป็นประจ า การจัดการแสดง
ตลอดจนผู้แสดงมีวิวัฒนาการจากเดิม ดังนี้ 
  6.1 ผู้แสดง คณะนักแสดงปัจจุบันมีประมาณ 20 คน นักแสดงส่วนหนึ่งสืบเชื้อสาย
มาจากขุนบางมอญกิจประมวล อยู่ในสกุล ศุภนคร บางคนก็อาศัยการสังเกต และจดจ ามาฝึกหัด
กันภายหลัง 
  6.2 การแสดงหนังใหญ่ จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการแสดงคือ การตั้งเสา-ปักจอ 
เป็นงานที่ส าคัญเริ่มแรกจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับสถานที่ทิศทางลม และ
เพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันอันตรายทั้งแก่ผู้เล่นและผู้แสดง ส าหรับการตั้งเสา -ปักจอ จะมี
นายอ่อน ศุภนคร เป็นผู้รับผิดชอบ 
  6.3 วิธีการตั้งเสา-ปักจอ จะต้องท าพิธีขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อน แล้วจึงเริ่ม
ลงมือเรียกว่า “ชมบ” มีลักษณะเป็นกระทงกาบกล้วยประดับด้วยหมากพลู ดอกไม้ ธูป เทียน 
กรรมวิธีการตั้งเสา-ปักจอ มิได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ แต่จะต้องกระท าเวลาถอนเสาเก็บจอด้วย 
และต้องท่องคาถาเช่นเดียวกัน แต่เป็นคนละบทกับตอนตั้งเสาในครั้งแรก 
  6.4 การให้แสง ปัจจุบันเปลี่ยนจากการใช้แสงไฟจากไต้และกะลามาเป็นไฟฟ้าแบบ
สปอร์ตไลท์แทน แต่มีข้อเสียตรงที่ว่าแสงมันจะไม่พริ้วเหมือนแสงไต้ ท าให้ภาพที่ออกมาดูไม่
สวยงาม 
  6.5 การเตรียมตัวหนัง ผู้เตรียมตัวหนังหรือที่ เรียกว่า คนออกหนัง จะต้องรู้และ
เข้าใจเนื้อเรื่องที่แสดงเป็นอย่างดี เพราะจะต้องจัดเรียงตัวหนังตามล าดับการแสดงและจัดวางให้
เรียบร้อย 
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  6.6 คนเชิดหนัง เป็นผู้ท าให้ตัวหนังดูมีชีวิตชีวาสามารถแสดงให้ผู้ดูเห็นอากัปกิริยา
ของตัวหนังบนจออีกด้วย การเชิดหนังจะต้องสอดคล้องกับบทพากย์บทเจรจาและดนตรี การ
แสดงหนังใหญ่คนเชิดต้องแต่งตัวให้สวยงาม เพราะคนดูจะดูคนเชิดไปด้วย 
  6.7 คนพากย์และเจรจา คนพากย์และเจรจามี 2 คน ท าหน้าที่พากย์และเจรจาเพื่อ
ด าเนินเรื่อง คนพากย์นอกจากพากย์แล้วจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีด้วยว่า จะใช้เพลงอะไร
ประกอบการแสดง การพากย์ก็จะต้องเข้าใจกันดีระหว่างผู้เชิดกับผู้พากย์ ตอนใดขึงขัง ตอนใด
อ่อนโยนหรือตอนใดนอบน้อมโดยเฉพาะหนังเฝ้า ซึ่งตัวหนังน่ังพนมมือ ก็จะต้องโน้มไปข้างหน้า
เล็กน้อยเชิงก้มศีรษะรับค าสั่งหรือราชโองการ ความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เชิดหนัง กับผู้พากย์ก็
เช่นเดียวกับการแสดงโขน โดยที่ตัวโขนก็จะต้องเข้าใจเรื่องแต่ละตอน คนพากย์ก็จะต้องเข้าใจ
ลีลาการร า และการท าท่าทางที่เรียกว่า “ภาษาท่า” 
  6.8 บทไหว้ครูและบทพากย์ จากการสอบถามนายปี ศุภนคร ทราบว่าบทไหว้ครูที่
คณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ใช้อยู่นั้นเป็นบทที่ได้มาแต่โบราณจึงเข้าใจว่าน่าจะมีที่มาจากที่
เดียวกันคือ จากบทพากย์รามเกียรติ์ ครั้งกรุงเก่า คือ ตอนศึกทศกัณฐ์ และตอนหนุมานอาสา 
  6.9 ดนตรี ดนตรีประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ คือ วงปี่พาทย์ คณะ
ศิษย์ศรทองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องห้า แต่บางงานก็ใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เพื่อให้
ครึกครื้นและสนุกสนานยิ่งขึ้น เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ปี่ใน กลองทัด กลองสองหน้า ตะโพน 
ฆ้องวงใหญ่ และระนาดเอก 
  6.10 การไหว้ครู ทุกครั้งที่มีการแสดง จะต้องท าพิธีไหว้ครู โดยตั้งเครื่องบัดพลี
ถวายตามโบราณ เพื่อสวัสดิมงคลของผู้เล่นหนัง พิธีไหว้ครู เพิ่มด้วยการเชิญหนังครู 3 ตัว มี
พวงมาลัยคล้องอย่างสวยงามวางไว้หน้าจอ ตัวฤาษี จะอยู่กลางระหว่างพระนารายณ์ และ     
พระอิศวร 
  6.11 การเบิกโรง บทเบิกโรงท่ีน ามาเล่นคือ บทลิงขาวจับลิงด า หรือที่เรียกว่าจับลิง
หัวค่ า การแสดงเบิกโรง “จับลิงหัวค่ า” หรือ “ลิงขาวจับลิงด า” เป็นการแสดงก่อนการแสดงหนัง
ใหญ่อีกทั้งยังเป็นที่นิยมเล่นของหนังตะลุง และโขนโบราณ โดยกล่าวถึงพระฤาษีตนหนึ่งเลี้ยง
สัตว์ต่างๆไว้มากมาย สัตว์เหล่านี้อยู่กันอย่างสงบสุข จะมีแต่ลิงด าตัวหนึ่งเท่านั้นที่คอยระราน
สัตว์ตัวอื่นๆ พระฤๅษีจึงให้ลิงขาวจับมา ลิงขาวเมื่อจับได้ก็จะฆ่าเสีย แต่พระฤๅษีห้ามไว้ แล้วสั่ง
สอนลิงด าก่อนที่จะปล่อยไป ถือเป็นการสอนที่ให้แง่คิดแก่คนดู คือ เรื่องของธรรมะย่อมชนะ 
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ใบความรู้ที่  2 
เรื่อง รูปแบบและวิธีการแสดง 

 
เร่ืองส าหรับการแสดง 
 เรื่องที่หนังใหญ่ใช้แสดงนิยมเรื่องรามเกียรติ์ เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีค าพากย์รามเกียรติ์
ของเก่าปรากฏอยู่ และหนังใหญ่ก็เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์แต่ปรากฏเป็นต านานในหนังสือ
สมุทรโฆษค าฉันท์ ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้พระมหาราชครูแต่งสมุทรโฆษ 
ค าฉันท์ขึ้นส าหรับเล่นหนังอีกเรื่องหนึ่งและดูเหมือนว่าศรีปราชญ์จะได้แต่งอนิรุทธิ์ค าฉันท์ขึ้น
ทูลเกล้าถวายเพื่อเล่นหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วย แต่ทั้งสองเรื่องนี้ไม่ทันได้ออกเล่นหรืออาจจะไม่ได้
รับความนิยมอย่างเรื่องรามเกียรติ์ 
 นอกจากนี้เชื่อกันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยายเรื่องอิเหนาของชวาได้เข้ามาแพร่หลาย
ในราชส านักไทยและคงมีผู้แต่งค าพากย์หรือบทละครไว้สักเรื่อง 2 เรื่องหรือเป็นตอนใดตอนหนึ่ง 
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าต้นฉบับได้สูญหายไปเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค าพากย์เรื่อง
อิเหนาได้ถูกรวบรวมหรือถูกแต่งขึ้นใหม่อีกในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น
ต้นเหตุให้เกิดเป็นข้อมูลสร้างความบันดาลใจให้คิดแต่งเป็นบทละครเรื่องอิเหนาขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 2  
 หนังใหญ่ของชวามีชื่อว่า วายังปูรวา ซึ่งเป็นวายังเก่าหรือดั้งเดิมแม้เรื่องที่นิยมเล่นจะ 
ไม่เหมือนของไทย คือนิยมเล่นเร่ืองมหาภารตะมากกว่าเรื่องรามายณะ  
 หนังใหญ่ที่แสดงตอนกลางวันจะมีการแต่งชุดระบ าสวยๆ ถ้าเป็นหนังใหญ่ที่แสดงตอน
กลางคืนต้องมีการแสดงเบิกหน้าพระหรือบทไหว้ครูก่อนแสดง จากนั้นจะแสดงเรื่องสั้นเป็นการ
เบิกโรงเสียตอนหนึ่งก่อนแล้วจึงจับเรื่องใหญ่แสดงต่อไปตามเนื้อเรื่องตอนใดตอนหนึ่งของเรื่อง
รามเกียรติ์ เรื่องที่ใช้แสดงตอนเบิกโรงแต่โบราณมีหลายเรื่อง เช่น บ้องต้นแทงเสือ หัวล้านชน
กัน แทงหอก จับลิงหัวค่ า แต่ระยะหลังนี้แสดงกันแต่ชุดจับลิงหัวค่ า 
 
วิธีการแสดง 
 ถ้าเป็นการแสดงตอนกลางวันจะแสดงจับระบ าชุดเมขลา -รามสูร ประกอบจังหวะ       
ร้องเพลง พระทอง เบ้าหลุด บะหลิ่ม และสระบุหรง เพราะทั้งสี่คือระบ า 4 บท ซึ่งเป็นการ
เลียนแบบการเล่นละครมาแสดงประกอบกับตัวหนังใหญ่นั่นเอง 
 ถ้าเป็นการแสดงตอนกลางคืนจะเริ่มต้นด้วยพิธีเบิกหน้าพระหรือการไหว้ครู ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ีคือ   
 ผู้เป็นหัวหน้าคณะหนังใหญ่จะน าหนังเจ้าหรือหนังครูทั้ง 3 คือ1) ฤาษี 2) พระอิศวรหรือ                           
พระนาราณ์ 3) ทศกัณฐ์ ออกมาปักไว้หน้าจอเสียบไว้กับผืนขอหนังหรือกับจอหนังก็ได้ รูปฤาษี
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เอาไว้ตอนกลางวัน รูปพระอิศวรหรือพระนารายณ์จะเอาไว้ทางขวามือ รูปทศกัณฐ์ไว้ทาง
ซ้ายมือของคนไหว้ครู  ดังค าพากย์ไหว้ครูตอนท้ายของทวยที่1 ว่า “เบื้องซ้ายข้าไหว้ทศกัณฐ์ 
เบื้อขวาอภิวันท์ สมเด็จพระรามจักรี” และเงินก านลจากเจ้าภาพ2สลึงเฟื้อง ปัจจุบัน 12 บาท 
เทียนขี้ผึ้ง 3 เล่ม บางครั้งมีหัวหมู 2 หัว ไก่ 2 ตัว บายศรีปากชาม กล้วยสุก 2 หวี มะพร้าวอ่อน 
2 ลูก เหล้า 2 ขวด ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ไข่ต้ม 2 ฟอง เ ม่ือได้เครื่องสังเวยครบแล้วบาชุ
อัญเชิญครูสังเวยเครื่องสังเวย ผู้เป็นหัวหน้าประกอบพิธีท าน้ าเทพมนต์ศักสิทธิ์พรมทุกคนใน
คณะ พรมจอหนัง ตัวหนัง ดนตรีปี่พาทย์ คนดู เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการแสดง เสร็จแล้วจุดเทียนเล่มหนึ่งไปให้วงปี่พาทย์ติดไว้ที่ตะโพน เริ่มอ่านโองการ
เบิกหน้าพระ ปี่พาทย์เริ่มโหมโรงเหมือนโหมโรงเย็น และหยุดบรรเลงที่เพลงเสมอ ครูผู้ท าพิธี
กล่าวนมัสการตามพิธีแล้วจุดเทียนอีกเล่ม ติดตรงปลายไม้คาบหนังอันหน้าของรูปพระอิศวร 
พระนารายณ์ และรูปทศกัณฐ์ ซึ่งอยู่ตรงปลายศรพอดี พวกนักแสดงโห่ขึ้ นสามลา ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงเชิด ผู้เป็นครูเอาหนังรูปฤาษีเก็บเข้าโรง คนเชิดหนัง 2 คน จับหนังพระอิศวรพระ
นารายณ์และหนังทศกัณฐ์ขึ้นเชิดออกมาพ้นจากจอ ท าท่าทางสัก 2-3 ท่าไม่มากนัก จะเป็นแบบ
ท่าของตัวพระไม่มีการเต้น ไม่มีการเก็บเท้าแบบยักษ์และลิง แล้วน าหนังเจ้าเข้าทาบจอดังเดิม 
ปี่พาทย์หยุดบรรเลง คนพากย์เริ่มพากย์ไหว้ครู 3 ตระ ซึ่งมี 3 ทวยด้วยกัน   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้กอ่นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะสาระที่ 3 นาฏศิลป ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
 
ค าชี้แจงจงท าเครื่องหมาย X ในช่องตัวเลือกที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. หนังใหญ่คือมหรสพที่นิยมเล่นในเวลาใด 
      ก.เวลาช้า    ข.เวลากลางวัน      ค.เวลาเย็น    ง.เวลากลางคืน 
2. หนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องใด 
 ก.รามเกียรต์ิ     ข.อิเหนา     ค.อุณรุฑ      ง.ดาหลัง 
3. ในอดีตหนังใหญ่วิวัฒนาการไปเป็นการแสดงใด 
 ก.ละครนอก     ข.ละครใน     ค.ละครดึกด าบรรพ์  ง.โขน 
4. ปัจจุบันหนังใหญ่เหลืออยู่เพียงกี่ที่ และจังหวัดใดบ้าง 
 ก.3ที่สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี               ข.3ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ระยอง 
 ค.4ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ลพบุรี อ่างทอง        ง.4ท่ี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี ระยอง  
5. ตัวหนังใหญ่ท ามาจากวัสดุใด 
 ก.หนังวัวหนังควาย     ข.หนังงู       ค.หนังเสือ     ง.หนังจะเข้ 
6. หนังใหญ่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านใด 
 ก.วรรณกรรมพื้นบ้าน          ข.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 ค.ศิลปะการแสดง               ง.แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล 
7. วัดสว่างอารมณ์แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดอะไร 
 ก.วัดจันทร์        ข.วัดโพธิ์       ค.วัดท่าน้ า       ง.วัดบางมอญ 
8. บุคคลท่านใดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสว่างอารมณ์ 
 ก.ท่านอาจารย์ทอง  ข.พระครูสิงหมุนี   ค.ท่านอาจารย์ฟุ้ง   ง.หลวงพ่อสุด 
9. สกุลใดต่อไปนี้เป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารม์มาตั้งแต่อดีต 
 ก.เอี่ยมลออ     ข.ศุภนคร        ค.สิงห์โต       ง.อัครเดช 
10. องค์กรใดที่ได้สนับสนุนด้านงบประมาณจนมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึ้นที่วัดสว่าง

อารมณ์ 
 ก.SIF.      ข.ArtWatch UK.   ค.UNCHR.      ง.IUCN. 
11. ก่อนการแสดงหนังใหญ่ต้องกระท าการใดก่อนการแสดงทุกครั้งไป 
 ก.การไหว้เจ้าที่       ข.การสวดมนต์ ค.การตั้งเสา-ปักจอ ง.การเชิดเอาฤกษ์เอาชัย 
12. การแสดงหนังใหญ่จะใช้วงปี่พาทย์ใดในการบรรเลง 
 ก.ปี่พาทย์นางหงส์  ข.ป่ีพาทย์มอญ ค.ปี่พาทย์ชวา  ง.ปี่พาทย์เครื่องห้า 
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13. การแสดงเบิกโรงจะนิยมแสดงเรื่องใด 
        ก.หนุมานจับนาง   ข.จับลิงหัวค่ า      ค.กิ่งไม้เงินทอง      ง.ออกแขก 
14. ตัวหนังใหญ่มีทั้งหมดกี่ประเภท 
        ก.6ประเภท      ข.7ประเภท       ค.8ประเภท      ง.9ประเภท 
15. จากรปูท่ีนักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 

 
 

 ก.หนังพเนจร       ข.หนังเบ็ดเตล็ด       ค.หนังคร ู   ง.หนังไหว้ 
 
16. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 

 
 

 ก.หนังจับ    ข.หนังง่า ค.หนังครู ง.หนังเฝ้าหนังไหว้ 
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17. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเดิน    ข.หนังเมือง ค.หนังง่า   ง.หนังครู 
 
18. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 

 

 
 
 ก.หนังเบ็ดเตล็ด  ข.หนังเมือง  ค.หนังง่า  ง.หนังครู 
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19. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด    ข.หนังเมือง    ค.หนังจับ     ง.หนังครู 
 
20. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด   ข.หนังเมือง  ค.หนังจับ  ง.หนังง่า 
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21.จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 
 ก.หนังเบ็ดเตล็ด       ข.หนังเมือง      ค.หนังคร ู     ง.หนังจับ 
22. กรรมวิธีในการท าหนังใหญ่ขั้นตอนท่ีเรียกว่า”ฆ่าหนังให้ตาย”เป็นข้ันตอนใด 
 ก.การเชือดสัตว์ให้ตายเพื่อเอาหนัง       ข.การฟองสีหนังให้ขาว     
 ค.การท าให้หนังเรียบเสมอกัน             ง.การลงตอกลวดลายลงบนตัวหนัง 
23. อุปกรณ์ที่ตอกแผนหนังให้เป็นรูตามลวดลายท่ีก าหนดไว้เรียกว่าอะไร 
       ก.สิ่ว       ข.ตุ๊ดตู่       ค.สว่านมือ     ง.สมอบก 
24. การฟอกตัวหนังแต่โบราณจะใช้สารใดในการฟอกหนังให้ขาว 
      ก.น้ ามะนาว     ข.น้ าปูนแดง     ค.น้ าส้มสายชู    ง.โซดาไฟ 
25. หนังใหญ่โบราณจะลงสีที่ตัวหนังให้เกิดลวดลายเพียง5สี มีสีใดบ้าง 
 ก. สีด า สีแดง สีเหลือง สีม่วง สีเขียว      ข.สีด า  สีน้ าเงิน  สีส้มสีเขียว  สีขาว 
 ค.สีด า สีเขียว สีแดง สีขาว สีส้ม            ง.สีด า สีขาว  สีเหลือง  สีเขียว  สีแดง 
26. พื้นฐานแรกส าหรับการเชิดหนังใหญ่คือการเรียนปฏิบัติด้านใด 
       ก.การดัดตัว      ข.การถีบเหลี่ยม    ค.การเต้นเสา    ง.การเชิดโครงไม้ไผ่  
27.       “เร่งเร็วเถิดนายไต้                 เอาเพลิงใส่แตห่นหลัง 
            ส่องแสงอย่าให้บัง               จะเล่นให้ท่านท้ังหลายดู” 
 จากบทประพันธ์ข้างต้นจะมีการกล่าวถึงแสงสว่าง นักเรียนคิดว่าข้อใดไมใ่ช่แสงสว่าง

ส าหรับการแสดง 
 ก.แสงจุดขี้ใต้       ข.แสงจุดตะเกียง   ค.แสงพระจันทร ์   ง.แสงเผากะลามะพร้าว 
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28. “ผู้ทอดหนัง” คือต าแหน่งของผู้ใด 
 ก.ผู้เชิดตัวหนัง      ข.ผู้พากย์บรรยาย     
 ค.ผู้ปล่อยตัวหนังออกจากโรง    ง.ผู้บรรเลงดนตรี 
29. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นั้นแตกต่างจากที่อื่นๆและเด่นชัดที่สุดในเร่ืองใด 
 ก.การลงสีตัวหนัง      ข.การแสดง       ค.การบรรยาย     ง.เนื้อเรื่องที่นิยมใช้แสดง 
30. ”หนังใหญ่เป็นศิลปะช้ันสูงของไทยอีก1แขนงแต่โบราณจึงมีข้อห้ามและจารีตมากมาย” จาก

ข้อความข้างต้น เหตุผลที่หนังใหญ่ไม่ใช้นักแสดงผู้หญิงในการเชิดตัวหนัง นักเรียนคิดว่า
เพราะเหตุใด 

 ก.เพราะผู้หญิงไม่แข็งแรงจึงไม่เหมาะ      
 ข.เพราะผู้หญิงมีประจ าเดือนถือว่าเป็นสิ่งไม่มงคล 
 ค.เพราะผู้หญิงในสมัยโบราณไม่รู้หนังสือ  
 ง.เพราะผู้หญิงออกจากบ้านเวลากลางคืนไม่ได้ 
31. ข้อใดคือรูปของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

  ก.       ข.  

  ค.       ง.  
32 การอนุรักษ์หนังใหญ่ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก.ฟื้นฟูปราชญ์ท้องถิ่น   ข.การค้นคว้าวิจัย    
 ค.การพัฒนารูปแบบ    ง.การเผยแพร่แลกเปลี่ยน   
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33. บุคคลใดมีมารยาทในการชมการแสดงหนังใหญ่มากที่สุด 
  ก.แดงถ่ายรูปการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ             
 ข.ขาวปรบมือทุกครั้งที่นักแสดงเข้าออก 
  ค.ด าตั้งกล้องวีดีโอบันทึกการแสดงหนังใหญ่    
 ง.เขียวบรรยายให้เพื่อนข้างๆฟังตลอดการแสดง  
34. กลุ่มศิลปินหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ(ส.ว.ช.) ในฐานะกลุ่มผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านประจ าปี
ใด 

  ก.ประจ าปี พ.ศ.2535     ข.ประจ าปี พ.ศ.2536     
 ค.ประจ าปี พ.ศ.2537     ง.ประจ าปี พ.ศ.2538 
35. หนังใหญ่คล้ายกับการแสดงใดของประเทศอินโดนีเซีย 
 ก.การแสดงบารอง      ข.การแสดงวายัง      
 ค.การแสดงลาดังเซียม    ง.การแสดงตารีเดมาง 
36. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังใหญ่มีชื่อเรียกว่าอะไร 
 ก.หนังด า         ข.หนังเร่       ค.หนังราษฏร์      ง.หนังจอ 
37. หนังใหญ่เป็นการผสมผสานศิลปะแขนงใดบ้าง 
 ก.หัตถศิลป/์วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/คีตศิลป์    
 ข. ทัศนศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/คีตศิลป์    
 ค.หัตถศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/ดุริยางค์ศิลป์  
 ง.กวีศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/ดุริยางค์ศิลป์ 
38. ขุนบางมอญกิจประมวญ เป็นบรรดาศักดิ์ที่พระราชทานให้ก านันบ้านบางมอญเม่ือครั้งผู้ใด

เสด็จ 
 ก.กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์             ข.กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
 ค.เจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวัฒน์               ง.หลวงวิจิตรวาทการ 
39. การพากย์เจรจาการแสดงหนังใหญ่จะก าหนดให้มีผู้พากย์เจรจากี่คน 
 ก.1คน                ข.2คน                  ค.3คน               ง.4คน   
40. หนังใหญ่จัดเป็นนาฏศิลป์ประเภทใดในการจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการวิจัยในลักษณะ

นาฏศิลป์ในสมัยรัชกาลที่9 
 ก.นาฏศิลป์ดั้งเดิม    ข.นาฏศิลป์ท่ีเกิดขึ้นใหม่   
 ค.นาฏศิลป์ฟ้ืนฟู      ง.นาฏศิลป์หลวง 
 

****************************************************************************** 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู้หลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่ 3 นาฏศิลป์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
ค าชี้แจงจงท าเครื่องหมาย X ในช่องตัวเลือกที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ตัวหนังใหญ่ท ามาจากวัสดุใด 
          ก.หนังวัวหนังควาย  ข.หนังงู       ค.หนังเสือ      ง.หนังจะเข้ 
2. หนังใหญ่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านใด 
 ก.วรรณกรรมพื้นบ้าน         ข.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 ค.ศิลปะการแสดง             ง.แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล 
3. ปัจจุบันหนังใหญ่เหลืออยู่เพียงกี่ที่ และจังหวัดใดบ้าง 
 ก.3ที่สิงหบ์ุรี อ่างทอง ราชบุรี           ข.3ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ระยอง 
 ค.4ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ลพบุรี อ่างทอง     ง.4ท่ี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี ระยอง  
4. วัดสว่างอารมณ์แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดอะไร 
 ก.วัดจันทร์        ข.วัดโพธิ์       ค.วัดท่าน้ า       ง.วัดบางมอญ 
5. หนังใหญ่คือมหรสพที่นิยมเล่นในเวลาใด 
 ก.เวลาช้า    ข.เวลากลางวัน      ค.เวลาเย็น    ง.เวลากลางคืน 
6. หนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องใด 
 ก.รามเกียรต์ิ     ข.อิเหนา     ค.อุณรุฑ      ง.ดาหลัง 
7. ในอดีตหนังใหญ่วิวัฒนาการไปเป็นการแสดงใด 
 ก.ละครนอก     ข.ละครใน     ค.ละครดึกด าบรรพ์  ง.โขน 
8. องค์กรใดที่ได้สนับสนุนด้านงบประมาณจนมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึ้นที่วัดสว่าง

อารมณ์ 
 ก.SIF        ข.ArtWatch UK.   ค.UNCHR.      ง.IUCN. 
9. ก่อนการแสดงหนังใหญ่ต้องกระท าการใดก่อนการแสดงทุกครั้งไป 
 ก.การไหว้เจ้าที่    ข.การสวดมนต์  ค.การตั้งเสา-ปักจอ ง.การเชิดเอาฤกษ์เอาชัย 
10. บุคคลท่านใดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสว่างอารมณ์ 
         ก.ท่านอาจารย์ทอง   ข.พระครูสิงหมุนี  ค.ท่านอาจารย์ฟุ้ง   ง.หลวงพ่อสุด 
11. สกุลใดต่อไปนี้เป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารม์มาตั้งแต่อดีต 
         ก.เอี่ยมลออ     ข.ศุภนคร        ค.สิงห์โต       ง.อัครเดช 
12. ตัวหนังใหญ่มีทั้งหมดกี่ประเภท 
 ก.6ประเภท      ข.7ประเภท       ค.8ประเภท      ง.9ประเภท 
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13. การแสดงหนังใหญ่จะใช้วงปี่พาทย์ใดในการบรรเลง 
 ก.ปี่พาทยน์างหงส์     ข.ป่ีพาทย์มอญ     ค.ปี่พาทย์ชวา   ง.ปี่พาทย์เครื่องห้า 
14. การแสดงเบิกโรงจะนิยมแสดงเรื่องใด 
 ก.หนุมานจับนาง      ข.จับลิงหัวค่ า    ค.กิ่งไม้เงินทอง      ง.ออกแขก 
15. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเพนจร       ข.หนังเบ็ดเตล็ด  ค.หนังคร ู ง.หนังไหว้ 
 
16. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเดิน          ข.หนังเมือง        ค.หนังง่า        ง.หนังครู 
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17. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังจับ          ข.หนังง่า        ค.หนังคร ู       ง.หนังเฝ้าหนังไหว้ 
 
18. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด        ข.หนังเมือง      ค.หนังจับ       ง.หนังครู 
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19. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด          ข.หนังเมือง        ค.หนังง่า       ง.หนังครู 
 
20. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด    ข.หนังเมือง        ค.หนังคร ู       ง.หนังจับ 
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21. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนังใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด       ข.หนังเมือง     ค.หนังจับ       ง.หนังง่า              
22. หนังใหญ่โบราณจะลงสีที่ตัวหนังให้เกิดลวดลายเพียง5สี มีสีใดบ้าง 
 ก. สีด า สีแดง สีเหลือง สีม่วง สีเขียว      ข.สีด า  สีน้ าเงิน  สีส้มสีเขียว  สีขาว 
 ค.สีด า สีเขียว สีแดง สีขาว สีส้ม            ง.สีด า สีขาว  สีเหลือง  สีเขียว  สีแดง 
23. “เร่งเร็วเถิดนายไต้             เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง 
        ส่องแสงอย่าให้บัง          จะเล่นให้ท่านท้ังหลายดู” 
   จากบทประพันธ์ข้างต้นจะมีการกล่าวถึงแสงสว่าง นักเรียนคิดว่าข้อใดไม่ใช่แสงสว่าง

ส าหรับการแสดง 
 ก.แสงจุดขี้ใต้        ข.แสงจุดตะเกียง    
 ค.แสงพระจันทร์     ง.แสงเผากะลามะพร้าว 
24. พื้นฐานแรกส าหรับการเชิดหนังใหญ่คือการเรียนปฏิบัติด้านใด 
 ก.การดัดตัว      ข.การถีบเหลี่ยม    ค.การเต้นเสา    ง.การเชิดโครงไม้ไผ่ 
25. กรรมวิธีในการท าหนังใหญ่ขั้นตอนท่ีเรียกว่า”ฆ่าหนังให้ตาย”เป็นข้ันตอนใด 
 ก.การเชือดสัตว์ให้ตายเพื่อเอาหนัง       ข.การฟองสีหนังให้ขาว   
 ค.การท าให้หนังเรียบเสมอกัน               ง.การลงตอกลวดลายลงบนตัวหนัง 
26. การฟอกตัวหนังแต่โบราณจะใช้สารใดในการฟอกหนังให้ขาว 
 ก.น้ ามะนาว     ข.น้ าปูนแดง     ค.น้ าส้มสายชู    ง.โซดาไฟ  
27. อุปกรณ์ที่ตอกแผนหนังให้เป็นรูตามลวดลายท่ีก าหนดไว้เรียกว่าอะไร 
 ก.สิ่ว       ข.ตุ๊ดตู่       ค.สว่านมือ     ง.สมอบก       
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28. ”หนังใหญ่เป็นศิลปะช้ันสูงของไทยอีก1แขนงแต่โบราณจึงมีข้อห้ามและจารีตมากมาย” จาก
ข้อความข้างต้น เหตุผลที่หนังใหญ่ไม่ใช้นักแสดงผู้หญิงในการเชิดตัวหนัง นักเรียนคิดว่า
เพราะเหตุใด 

 ก.เพราะผู้หญิงไม่แข็งแรงจึงไม่เหมาะ     
 ข.เพราะผู้หญิงมีประจ าเดือนถือว่าเป็นสิ่งไม่มงคล 
     ค.เพราะผู้หญิงในสมัยโบราณไม่รู้หนังสือ    
 ง.เพราะผู้หญิงออกจากบ้านเวลากลางคืนไม่ได้ 
29. “ผู้ทอดหนัง” คือต าแหน่งของผู้ใด 
 ก.ผู้เชิดตัวหนัง      ข.ผู้พากย์บรรยาย     
 ค.ผู้ปล่อยตัวหนังออกจากโรง    ง.ผู้บรรเลงดนตรี 
30. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นั้นแตกต่างจากที่อื่นๆและเด่นชัดที่สุดในเร่ืองใด 
 ก.การลงสีตัวหนัง       ข.การแสดง        
 ค.การบรรยาย    ง.เนื้อเรื่องที่นิยมใช้แสดง 
31. ข้อใดคือรูปของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

  ก.       ข.  

  ค.       ง.  
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32. บุคคลใดมีมารยาทในการชมการแสดงหนังใหญ่มากที่สุด 
 ก.แดงถ่ายรูปการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ         
 ข.ขาวปรบมือทุกครั้งที่นักแสดงเข้าออก 
 ค.ด าตั้งกล้องวีดีโอบันทึกการแสดงหนังใหญ่    
 ง.เขียวบรรยายให้เพื่อนข้างๆฟังตลอดการแสดง   
33 การอนุรักษ์หนังใหญ่ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
  ก.ฟื้นฟูปราชญ์ท้องถิ่น    ข.การค้นคว้าวิจัย    
 ค.การพัฒนารูปแบบ    ง.การเผยแพร่แลกเปลี่ยน   
34. หนังใหญ่คล้ายกับการแสดงใดของประเทศอินโดนีเซีย 
 ก.การแสดงบารอง      ข.การแสดงวายัง     
 ค.การแสดงลาดังเซียม    ง.การแสดงตารีเดมาง 
35. กลุ่มศิลปินหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ (ส.ว.ช.) ในฐานะกลุ่มผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านประจ าปี
ใด 

  ก.ประจ าปี พ.ศ.2535     ข.ประจ าปี พ.ศ.2536     
 ค.ประจ าปี พ.ศ.2537    ง.ประจ าปี พ.ศ.2538 
36. หนังใหญ่จัดเป็นนาฏศิลป์ประเภทใดในการจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการวิจัยในลักษณะ

นาฏศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ 9 
 ก.นาฏศิลป์ดั้งเดิม       ข.นาฏศิลป์ท่ีเกิดขึ้นใหม่   
 ค.นาฏศิลป์ฟ้ืนฟู      ง.นาฏศิลป์หลวง 
37. หนังใหญ่เป็นการผสมผสานศิลปะแขนงใดบ้าง 
 ก.หัตถศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/คีตศิลป์   
 ข. ทัศนศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/คีตศิลป์          
 ค.หัตถศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/ดุริยางค์ศิลป์   
 ง.กวีศิลป์/วรรณศิลป์/นาฏศิลป์/วาทศิลป์/ดุริยางค์ศิลป์ 
38. การพากย์เจรจาการแสดงหนังใหญ่จะก าหนดให้มีผู้พากย์เจรจากี่คน 
 ก.1คน                 ข.2คน                   
 ค.3คน                ง.4คน   
39. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังใหญ่มีชื่อเรียกว่าอะไร 
 ก.หนังด า       ข.หนังเร่        
 ค.หนังราษฏร์       ง.หนังจอ 
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40. ขุนบางมอญกิจประมวญ เป็นบรรดาศักดิ์ที่พระราชทานให้ก านันบ้านบางมอญเม่ือครั้งผู้ใด
เสด็จ 

 ก.กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์             ข.กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
 ค.เจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวัฒน์              ง.หลวงวิจิตรวาทการ 
 

****************************************************************************** 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่  3  นาฏศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
****************************************************************************************************** 
 
ค าชี้แจงเขียนตัวเลขลงในช่องว่างตามรับดับคุณภาพของผลงาน 
การให้คะแนน1 - 5ตามเกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ
ที่ 

รายการ
ประเมิน 

นักเรียนคนที่ หมาย
เหตุ 1 2 3 4 5 6 7 

1. การเต้นเสา         

2. การลง
เหลี่ยม 

       

3. การเชิดโครง
ไม้ไผ่ 

       

4. สิ่งที่ควร
ค านึงขณะ
แสดง 

       

รวม         

 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน..................................................... 
(.....................................................) 

วันที่ ...................................................... 
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เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) 
หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์ฟื้นฟูชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ล าดับ
ที่ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1. การเต้นเสา 1.เหยยีบพื้น
เต็มเท้าทุก
ครั้ง                        
2.ตัวตั้งตรง
ขณะเต้นเสา                   
3.ยกขาหนีบ
น่องทุกครั้งที่
สลับขาเต้น
เสา                 
4.แรงที่ลง
เท้ามีน้ าหนัก
เท้ากัน5.เต้า
เสาได้ตรง
ตามจังหวะ 

ท าได้เพียง 
4 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
3 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
2 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
1 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

2. การลง
เหลี่ยม 

1.ลงเหล่ียม
ขาได้วง90
องศา            
2.ขา2ข้าง
ขนานล าตัว                             
3.เหยยีบพื้น
เต็ม2เท้า                         
4.ล าตัวตัง้
ตรง5.หน้า
มองตรง 

ท าได้เพียง 
4 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
3 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
2 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
1 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 
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ล าดับ
ที่ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

3. การเชิด
โครงไม้ไผ่ 

1.มือ2ข้างจับ
โครงไม้ไผ่
เป็นวงครึ่ง
วงกลม                
2.เชิดโครงไม่
ไผ่ระดับ
ศรีษะ                    
3.น้ิวโปง้ทั้ง2
ข้างขนาดกับ
โครงไม่ไผ่                                
4.เมื่อเข้าโรง
เชิดโครงไม่
ไผ่ได้มมุ45
องศา    5.
โยกโครงไม้
ไผ่ตาม
จังหวะได้
ถูกต้อง 

ท าได้เพียง 
4 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
3 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
2 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

ท าได้เพียง 
1 อย่าง 
จาก 5 ข้อ 

4. สิ่งที่ควร
ค านึง
ขณะ
แสดง 

1. ไม่พูดคุย
ระหว่างแสดง 
2.ยกมือไหว้
ตัวหนงัใหญ่
ที่ตนเชิด 
3.แตง่กาย
สุภาพ
เรียบร้อย 
4.วางตัวหนัง
ได้ถูกวิธหีนัง
เชิดเสร็จ 
5. ไม่แสดง
อาการใดๆที่
เป็นการ 
ส่ือสารกับ
ผู้ชม 

กระท าข้อ 
ห้าม 1 ข้อ 

กระท าข้อ
ห้าม 2 ข้อ 

กระท าข้อ
ห้าม 3 ข้อ 

กระท าข้อ
ห้าม 4 ข้อ
ขึ้นไป 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่มีต่อการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม นาฏศิลป์สรา้งสรรค์ 2 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก()ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  

ตามเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้      
1. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม      
2.มีประโยชน์กับนักเรียน      
3.มีความเหมาะสมกับวัย      
4.น าไปประยุกต์ใช้ในการแสดงหนังใหญ่      
5.ท าให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ      
6.เป็นเรื่องที่สนุก ประทับใจ      
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
7.เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติจริง      
8.นักเรียนได้วางแผนการท างานร่วมกับเพื่อนๆ      
9.นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม      
10.นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง      

11.การฝึกทักษะปฏิบัติมีความยากง่ายเหมาะสม      
12.เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม      
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน      
13.ใบความรู้มีรายละเอียดเพียงพอท าให้เข้าใจง่าย      
14.อุปกรณ์มีความเพียงพอกับจ านวนนักเรียน      
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                                 รายการประเมิน                 ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

15.มีความน่าสนใจท าให้นักเรียนอยากเรียน      
16.ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น      
ด้านการวัดและประเมินผล      
17.มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย      
18.มีการวัดผลตามสภาพจริง      
19.มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน      
20.มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง      
ด้านตัวครู      
21.ครูมีความรู้ในเน้ือหาที่สอน      
22.ครูมีการเตรียมการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอน      
23.ครูมีความสามารถในการสอนและการแสดง      
24.ครูใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน      

25.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม      
 

 
ข้อเสนอแนะ 
…...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 
                                                   (ลงชื่อ).......................................................นักเรียน 

(.....................................................) 
................/................/................... 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  วุฒิครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต(ค.ด.)  

 สาขาหลักสูตรและการสอน  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ                  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
             วุฒิการศึกษาดุษฏีบัณฑิต(กศ.ด.) 

 สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. รองศาสตราจารย์ดวงเดือน เทศวานิช   ข้าราชการเกษียณ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  วุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

 สาขาประถมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                                      

 วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) 
 สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. ดร.อุทุมพร ชื่นวิญญา            ครูช านาญการ  
  หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนโยธินบูรณะ 

 วุฒิครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต(ค.ด.) 
 สาขาหลักสูตรและการสอน  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขออนุญาตทดลองใช้และเก็บข้อมูลในการวิจัย 
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ภาคผนวก  จ 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) q (1-p) 
1. 0.64 0.56 0.36 
2. 0.70 0.20 0.30 
3. 0.66 0.52 0.34 
4. 0.48 0.32 0.52 
5. 0.78 0.28 0.28 
6. 0.38 0.20 0.62 
7. 0.44 0.24 0.56 
8. 0.54 0.78 0.46 
9. 0.60 0.24 0.40 
10. 0.40 0.24 0.60 
11. 0.32 0.24 0.68 
12. 0.36 0.74 0.64 
13. 0.34 0.20 0.66 
14. 0.48 0.24 0.52 
15. 0.72 0.24 0.28 
16. 0.58 0.20 0.42 
17. 0.68 0.48 0.32 
18. 0.54 0.20 0.46 
19. 0.46 0.44 0.54 
20. 0.78 0.28 0.22 
21. 0.36 0.40 0.64 
22. 0.70 0.20 0.30 
23. 0.76 0.32 0.24 
24. 0.42 0.36 0.58 
25. 0.58 0.52 0.42 
26. 0.60 0.55 0.40 
27. 0.34 0.36 0.66 
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ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) q (1-p) 
28. 0.72 0.24 0.28 
29. 0.62 0.36 0.38 
30. 0.60 0.24 0.40 
31. 0.62 0.36 0.38 
32. 0.36 0.24 0.64 
33. 0.30 0.36 0.70 
34. 0.56 0.24 0.44 
35. 0.66 0.28 0.34 
36. 0.74 0.36 0.26 
37. 0.66 0.28 0.34 
38. 0.66 0.44 0.34 
39. 0.62 0.20 0.38 
40. 0.60 0.24 0.40 

pq เท่ากับ 9.20 

ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.842 
 

 
จากตาราง 13 หลังจากท าการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 40 

คน ข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือก มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-0.78 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบนี้ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
Kuder–Richardson เท่ากับ 0.842 แปลความได้ว่าแบบทดสอบมีความเชื่อม่ันสูง 
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ภาคผนวก  ฉ 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหลักสูตร 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
หลักสูตร 

1 1 1 1 0 4 0.8 

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

1 1 1 0 1 4 0.8 

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน  

1 1 1 1 1 5 1.0 

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหา 

1 1 1 0 1 4 0.8 

5. ความเหมาะสมต่อระบวนการ
พัฒนาผู้เรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 

6. ความเหมาะสมของเนื้อหา 1 1 0 1 1 4 0.8 
7. ความเหมาะสมของเวลาเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 
8. ความเหมาะสมของการฝึกปฏิบัติ 1 1 1 1 0 5 1.0 
9. ความเหมาะสมกับความสนใจของ 
นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

รายการการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
สาระส าคัญ        
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2.สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 1 1 5 1.0 
จุดประสงค์การเรียนรู้        
3. สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1 1 1 1 1 5 1.0 
4. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.0 
5.ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

สาระการเรียนรู้         
6.ตรงตามหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1.0 
7.มีความยากง่ายเหมาะสม 1 1 0 1 1 4 0.8 
8.มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 1 0 4 0.8 
9.น าไปประยุกต์ใช้ในการแสดง  
หนังใหญ่ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

กิจกรรมการเรียนรู้        

10.สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1 1 1 1 1 5 1.0 
11.สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

12.กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

13.กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางการแสดง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้        
14.สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
15.สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.0 
16.สื่อในแต่ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับเวลา 

1 1 1 0 1 5 1.0 

17.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 1 1 1 1 1 5 1.0 
การวัดและประเมินผล        
18.สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

19.มีวิธีการวัดที่หลากหลาย 1 1 1 1 0 4 0.8 
20.มีการวัดตามสภาพจริง 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบทดสอบ 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. หนังใหญ่คือมหรสพที่นิยมเล่นใน
เวลาใด 
  ก.เวลาช้า      ข.เวลากลางวัน   
  ค.เวลาเย็น    ง.เวลากลางคืน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2.  หนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องใด 
   ก.รามเกียรต์ิ   ข.อิเหนา      
 ค.อุณรุฑ        ง.ดาหลัง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

3.  ในอดีตหนังใหญ่วิวัฒนาการไปเป็น
การแสดงใด 
   ก.ละครนอก    
 ข.ละครใน    
 ค.ละครดึกด าบรรพ์  
 ง.โขน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

4. ปัจจุบันหนังใหญ่เหลืออยู่เพียงกี่ที่ 
และจังหวัดใดบ้าง 
  ก.3ที่สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี             
 ข.3ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ระยอง 
 ค.4ที่สิงห์บุรี ราชบุรี ลพบุรี 
อ่างทอง    
 ง.4ท่ี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี 
ระยอง  

1 1 1 1 1 5 1.0 

5. ตัวหนังใหญ่ท ามาจากวัสดุใด 
 ก.หนังวัวหนังควาย     
 ข.หนังงู    
 ค.หนังเสือ     
 ง.หนังจะเข้ 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
6.  หนังใหญ่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมในด้านใด 
 ก.วรรณกรรมพื้นบ้าน    
 ข.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 ค.ศิลปะการแสดง     
 ง.แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม 
และงานเทศกาล 

1 1 1 1 1 5 1.0 

7.  วัดสว่างอารมณ์แต่เดิมชาวบ้าน
เรียกว่าวัดอะไร 
 ก.วัดจันทร์    ข.วัดโพธิ์     
 ค.วัดท่าน้ า    ง.วัดบางมอญ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

8.  บุคคลท่านใดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
ของวัดสว่างอารมณ์ 
 ก.ท่านอาจารย์ทอง  ข.พระครูสิงหมุนี 
 ค.ท่านอาจารย์ฟุ้ง   ง.หลวงพ่อสุด 

1 1 1 1 1 5 1.0 

9.  สกุลใดต่อไปนี้เป็นผู้สืบทอดหนัง
ใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาตั้งแต่อดีต 
  ก.เอี่ยมลออ    ข.ศุภนคร     
 ค.สิงห์โต     ง.อัครเดช 

1 1 1 1 1 5 1.0 

10. องค์กรใดที่ได้สนับสนุนด้าน
งบประมาณจนมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่ขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์ 
  ก.SIF.     ข.ArtWatch UK.     
 ค.UNCHR.      ง.IUCN. 

1 1 0 1 1 4 0.8 

11. ก่อนการแสดงหนังใหญ่ต้องกระท า
การใดก่อนการแสดงทุกครั้งไป 
  ก.การไหว้เจ้าที่   
 ข.การสวดมนต์      
  ค.การตั้งเสา-ปักจอ  

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
 ง.การเชิดเอาฤกษ์เอาชัย 
12. การแสดงหนังใหญ่จะใช้วงปี่พาทย์
ใดในการบรรเลง 
  ก.ปี่พาทย์นางหงส์     
 ข.ป่ีพาทย์มอญ       
  ค.ปี่พาทย์ชวา      
 ง.ปี่พาทย์เครื่องห้า 

1 1 1 1 1 5 1.0 

13. การแสดงเบิกโรงจะนิยมแสดงเรื่อง
ใด 
  ก.หนุมานจับนาง  ข.จับลิงหัวค่ า 
  ค.กิ่งไม้เงินทอง     ง.ออกแขก 

1 1 1 1 1 5 1.0 

14. ตัวหนังใหญ่มีทั้งหมดกี่ประเภท 
 ก.6ประเภท       ข.7ประเภท      
 ค.8ประเภท         ง.9ประเภท 

1 1 1 1 1 5 1.0 

15. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 

 
 

 ก.หนังเพนจร     ข.หนังเบ็ดเตล็ด    
 ค.หนังคร ู  ง.หนังไหว้ 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
16. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 

 

 
 

 ก.หนังจับ      ข.หนังง่า      
 ค.หนังคร ู      ง.หนังเฝ้าหนังไหว้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

17. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเดิน      ข.หนังเมือง        
 ค.หนังง่า ง.หนังครู 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
18. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด  ข.หนังเมือง     
 ค.หนังง่า        ง.หนังครู 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 

19. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด   ข.หนังเมือง  
 ค.หนังจับ  ง.หนังครู 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
20. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด   ข.หนังเมือง    
 ค.หนังจับ         ง.หนังง่า 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 

21. จากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นตัวหนัง
ใหญ่ประเภทใด 
 

 
 

 ก.หนังเบ็ดเตล็ด   ข.หนังเมือง  
 ค.หนังครู        ง.หนังจับ 
 
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
22. กรรมวิธีในการท าหนังใหญ่ขั้นตอน
ที่เรียกว่า”ฆ่าหนังให้ตาย”เป็นข้ันตอนใด 
 ก.การเชือดสัตว์ให้ตายเพื่อเอาหนัง   
 ข.การฟองสีหนังให้ขาว     
 ค.การท าให้หนังเรียบเสมอกัน 
 ง.การลงตอกลวดลายลงบนตัวหนัง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

23. อุปกรณ์ที่ตอกแผนหนังให้เป็นรูตาม
ลวดลายท่ีก าหนดไว้เรียกว่าอะไร 
 ก.สิ่ว       ข.ตุ๊ดตู่       
 ค.สว่านมือ     ง.สมอบก 

1 1 1 1 1 5 1.0 

24. การฟอกตัวหนังแต่โบราณจะใช้สาร
ใดในการฟอกหนังให้ขาว 
 ก.น้ ามะนาว     ข.น้ าปูนแดง     
 ค.น้ าส้มสายชู  ง.โซดาไฟ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

25. หนังใหญ่โบราณจะลงสีที่ตัวหนังให้
เกิดลวดลายเพียง 5 สี มีสีใดบ้าง 
 ก. สีด า สีแดง สีเหลือง สีม่วง        
สีเขียว      
 ข.สีด า  สีน้ าเงิน  สีส้มสีเขียว  สีขาว 
 ค.สีด า สีเขียว สีแดง สีขาว สีส้ม            
 ง.สีด า สีขาว  สีเหลือง  สีเขียว          
สีแดง 

1 1 1 1 0 4 0.8 

26. พื้นฐานแรกส าหรับการเชิดหนัง
ใหญ่คือการเรียนปฏิบัติด้านใด 
   ก.การดัดตัว      
 ข.การถีบเหลี่ยม    
 ค.การเต้นเสา    
 ง.การเชิดโครงไม้ไผ่  
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
27. “เร่งเร็วเถิดนายไต้   
 เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง 
 ส่องแสงอย่าให้บัง          
 จะเล่นให้ท่านทั้งหลายดู” 
 จากบทประพันธ์ข้างต้นจะมีการ
กล่าวถึงแสงสว่าง นักเรียนคิดว่าข้อใด
ไม่ใช่แสงสว่างส าหรับการแสดง 
  ก.แสงจุดขี้ใต้   
 ข.แสงจุดตะเกียง   
  ค.แสงพระจันทร์    
 ง.แสงเผากะลามะพร้าว 

1 1 1 1 1 5 1.0 

28 .“ผู้ทอดหนัง” คือต าแหน่งของผู้ใด 
 ก.ผู้เชิดตัวหนัง     
 ข.ผู้พากย์บรรยาย    
 ค.ผู้ปล่อยตัวหนังออกจากโรง    
 ง.ผู้บรรเลงดนตรี 

1 1 1 1 1 5 1.0 

29. หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นั้น
แตกต่างจากที่อื่นๆและเด่นชัดที่สุดใน
เรื่องใด 
 ก.การลงสีตัวหนัง      
 ข.การแสดง       
 ค.การบรรยาย         
 ง.เนื้อเรื่องที่นิยมใช้แสดง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

30. ”หนังใหญ่เป็นศิลปะช้ันสูงของไทย
อีก1แขนงแต่โบราณจึงมีข้อห้ามและ
จารีตมากมาย” จากข้อความข้างต้น 
เหตุผลที่หนังใหญ่ไม่ใช้นักแสดงผู้หญิง
ในการเชิดตัวหนัง นักเรียนคิดว่าเพราะ
เหตุใด 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
  ก.เพราะผู้หญิงไม่แข็งแรงจึง       
ไม่เหมาะ        
   ข.เพราะผู้หญิงมีประจ าเดือนถือ
ว่าเป็นสิ่งไม่มงคล 
   ค.เพราะผู้หญิงในสมัยโบราณไม่รู้
หนังสือ    
   ง.เพราะผู้หญิงออกจากบ้านเวลา
กลางคืนไม่ได้ 
31. ข้อใดคือรูปของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

  ก.  

ข.  

  ค.

ง.  
 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
32. การอนุรักษ์หนังใหญ่ควรใช้วิธีใดจึง
จะเหมาะสมที่สุด 
 ก.ฟื้นฟูปราชญ์ท้องถิ่น     
 ข.การค้นคว้าวิจัย     
 ค.การพัฒนารูปแบบ    
 ง.การเผยแพร่แลกเปลี่ยน   

1 1 1 1 1 5 1.0 

33. บุคคลใดมีมารยาทในการชมการ
แสดงหนังใหญ่มากที่สุด 
  ก.แดงถ่ายรูปการแสดงตั้งแต่ต้น        
จนจบ             
 ข.ขาวปรบมือทุกครั้งที่นักแสดง           
เข้าออก 
 ค.ด าตั้งกล้องวีดีโอบันทึกการ
แสดงหนังใหญ่    
 ง.เขียวบรรยายให้เพื่อนข้างๆ ฟัง
ตลอดการแสดง  

1 1 1 0 1 4 0.8 

34. กลุ่มศิลปินหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(ส.ว.ช.) ในฐานะกลุ่มผู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน
ประจ าปีใด 
 ก.ประจ าปี พ.ศ.2535     
 ข.ประจ าปี พ.ศ.2536     
 ค.ประจ าปี พ.ศ.2537      
 ง.ประจ าปี พ.ศ.2538 

1 1 1 1 0 4 0.8 

35. หนังใหญ่คล้ายกับการแสดงใดของ
ประเทศอินโดนีเซีย 
 ก.การแสดงบารอง     

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
 ข.การแสดงวายัง 
 ค.การแสดงลาดังเซียม    
 ง.การแสดงตารีเดมาง 
36. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังใหญ่มีชื่อ
เรียกว่าอะไร 
 ก.หนังด า       ข.หนังเร่       
 ค.หนังราษฏร์  ง.หนังจอ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

37. หนังใหญ่เป็นการผสมผสานศิลปะ
แขนงใดบ้าง 
  ก.หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ 
วาทศิลป์ คีตศิลป์ 
 ข. ทัศนศิลป์  วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ 
วาทศิลป์ คีตศิลป์  
 ค.หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ 
วาทศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์   
 ง.กวีศิลป์  วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ 
วาทศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

38. ขุนบางมอญกิจประมวญ เป็น
บรรดาศักดิ์ที่พระราชทานให้ก านันบ้าน
บางมอญเม่ือครั้งผู้ใดเสด็จ 
 ก.กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
  ข.กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
  ค.เจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวัฒน์   
  ง.หลวงวิจิตรวาทการ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

39. การพากย์เจรจาการแสดงหนังใหญ่
จะก าหนดให้มีผู้พากย์เจรจากี่คน 
  ก.1คน       ข.2คน            
 ค.3คน       ง.4คน   

1 1 1 0 1 4 0.8 
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รายการขอความคิดเห็น 
แบบทดสอบข้อที่ 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
40. หนังใหญ่จัดเป็นนาฏศิลป์ประเภท
ใดในการจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการ
วิจัยในลักษณะนาฏศิลป์ในสมัยรัชกาลที่
9 
 ก.นาฏศิลป์ดั้งเดิม     
 ข.นาฏศิลป์ท่ีเกิดขึ้นใหม่    
 ค.นาฏศิลป์ฟ้ืนฟู      
 ง.นาฏศิลป์หลวง 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1. 
การเต้น
เสา 

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม 1 1 1 1 1 5 1.0 
5 4 3 2 1        

1.เหยียบพื้น
เต็มเท้าทุก
ครั้ง                        
2.ตัวตั้งตรง
ขณะเต้นเสา                   
3.ยกขาหนีบ
น่องทุกครั้ง
ที่สลับขาเต้น
เสา                 
4.แรงที่ลง
เท้ามี
น้ าหนักเท้า
กัน5.เต้าเสา
ได้ตรงตาม
จังหวะ 

ท าได้
เพียง 4 
อย่าง 
จาก 5
ข้อ 

ท าได้
เพียง3 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

ท าได้
เพียง2
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

ท าได้
เพียง1 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

2. 
การลง
เหลี่ยม 

1.ลงเหลี่ยม
ขาได้วง90
องศา            
2.ขา2ข้าง
ขนานล าตัว                             
3.เหยียบพื้น
เต็ม2เท้า                         
4.ล าตัวตั้ง
ตรง5.หน้า
มองตรง 

ท าได้
เพียง 4 
อย่าง 
จาก 5
ข้อ 

ท าได้
เพียง 3 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

ท าได้
เพียง 2 
อย่าง 
จาก 5
ข้อ 

 ท าได้
เพียง 1 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

3. การ
เชิดโครง
ไม้ไผ ่

1.มือ2ข้าง
จับโครงไม้
ไผ่เป็นวง
ครึ่งวงกลม                
2.เชิดโครง
ไม่ไผ่ระดับ
ศีรษะ                   

ท าได้
เพียง 4 
อย่าง 
จาก 5
ข้อ 

ท าได้
เพียง 3 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

ท าได้
เพียง 2 
อย่าง 
จาก 5
ข้อ 

ท าได้
เพียง 1 
อย่าง 
จาก 5 
ข้อ 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า 
IOC 

 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
3.นิ้วโป้งทั้ง
2ข้างขนาด
กับโครงไม่
ไผ่                                
4.เมื่อเข้าโรง
เชิดโครงไม่
ไผ่ได้มุม45
องศา    5.
โยกโครงไม้
ไผ่ตาม
จังหวะได้
ถูกต้อง 

4.สิ่งที่
ควร
ค านึง
ขณะ
แสดง 

1. ไม่พูดคุย
ระหว่าง
แสดง 
2.ยกมือไหว้
ตัวหนังใหญ่
ที่ตนเชิด 
3.แต่งกาย
สุภาพ
เรียบร้อย 
4.วางตัว
หนังได้ถูกวิธี
หนังเชิด
เสร็จ 
5. ไม่แสดง
อาการใดๆที่
เป็นการ 
สื่อสารกับ
ผู้ชม 

กระท า
ข้อ 
ห้าม 1 
ข้อ 

กระท า
ข้อห้าม 
2 ข้อ 

กระท า
ข้อห้าม 
3 ข้อ 

กระท า
ข้อห้าม 
4 ข้อขึน้
ไป 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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ตารางวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบประเมินความพงึพอใจ 
 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้        
1. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 1 1 1 0 1 4 0.8 
2.มีประโยชน์กับนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 
3.มีความเหมาะสมกับวัย 1 1 1 0 1 4 0.8 
4.น าไปประยุกต์ใช้ในการแสดงหนัง
ใหญ่ 

1 1 1 1 0 4 0.8 

5.ท าให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ 1 1 0 1 1 4 0.8 
6.เป็นเรื่องที่สนุก ประทับใจ 1 1 1 1 1 5 1.0 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้        
7.เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
การปฏิบัติจริง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

8.นักเรียนได้วางแผนการท างาน
ร่วมกับเพื่อนๆ 

1 1 0 1 1 4 0.8 

9.นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

1 1 1 1 0 4 0.8 

10.นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 0 5 1.0 

11.การฝึกทักษะปฏิบัติมีความยาก
ง่ายเหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.8 

12.เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 

ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน        
13.ใบความรู้มีรายละเอียดเพียงพอ
ท าให้เข้าใจง่าย 

1 1 1 1 0 4 0.8 

14.อุปกรณ์มีความเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 
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รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
15.มีความน่าสนใจท าให้นักเรียนอยาก
เรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

16.ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น 

1 1 1 0 1 4 0.8 

ด้านการวัดและประเมินผล        
17.มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย 1 1 1 0 1 4 0.8 
18.มีการวัดผลตามสภาพจริง 1 1 1 1 0 4 0.8 
19.มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 1 1 0 1 1 4 0.8 
20.มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1.0 
ด้านตัวครู        
21.ครูมีความรู้ในเน้ือหาที่สอน 1 1 1 1 0 5 1.0 
22.ครูมีการเตรียมการสอนและเตรียม
อุปกรณ์การสอน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

23.ครูมีความสามารถในการสอนและ
การแสดง 

1 1 1 1 0 4 0.8 

24.ครูใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน 1 1 1 0 1 4 0.8 
25.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ภาคผนวก  ช 
ภาพประกอบการทดลองใช้หลักสูตร 
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การสอนภาคทฤษฏ ี
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การสอนภาคปฏิบัตกิารเต้นเสา 
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การสอนภาคปฏิบัตกิารลงเหลี่ยม 
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การสอนภาคปฏิบัตกิารเชิดโครงไม้ไผ่ 
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ประวัติผู้ท าวิทยานิพนธ์ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายปวิชญา  เนียมค า 
วัน/เดือน/ปีเกิด                         วันพุธที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2527 
สถานท่ีเกิด                             โรงพยาบาลพระพุทธบาท  
 อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 67/189 หมู่ที่ 11 ต าบลต้นโพธิ์  
 อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน      ครูคศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1162 ถนนสามเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
 กรุงเทพมหานคร 10300 
ประวัติการศึกษา                     พ.ศ.  2550   ศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์และการละคร 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)                                                           
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  กรุงเทพมหานคร 
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